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 ا ۳ 0 رس چم یدهلا در ےس الاب ۳۳ هدعا

 شوا ند اص 1۳ فعقاو بلک ضع اما ید دلو ناس ءا أ تولوا
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 ترضح هکر دل وهم هالن ه دن را لمهار زورع ن نور اه ( تاکح)
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4 
13 

۴ 
7 

٤ RCی  

TAEDINسرت و اس ایا  TTIون اه مد یقه  

 u 8 دصا اخ به د هلا س ءان | ده هنموُق دوم سولدا روب مو

 | ها باک شوا لزا هرس هرزوای الاسا هللادنع نمردشم ردنوک هدنام یکیا |ا

 قارواند دو یارو هکر لنا ردشعا نیس ی هردو ؟ اکب ی سگ راو

 1 رلددردنوک ولدردول یهلآ مالک ناثلواتبسن بهار سداسوا را دزاب هل.هدهرزوا

 نکد یدلبا ظ>یلک هحرکا :
 ۱ نیعوروتسء را ۳ هر ن نیکعا به ۳6 9 نسال هم

 هناور ےجلیب یت اروت ده هلبا یرب رهو رابدروک ماع یکیا شعبودیا باتا ۱
 یدردزاب یارو هسا عشا عشا راد درب دن هک صرت یتسکیارهیدرابدلق 2

 بت لوط 3 وم یدل وا مولعم یک هک اتفو یدردتاهلب 2م یس لج هلب ررهدعد

 روب نو ید ردن وکه نی رر ولرپ هنی هرکبص ن دک دن رکوا یی ریسفت ند الع ل وا
 هر کص ند ردنگسا ی دشا ۳ هک ۳ ا ا ص وقل دلو

 راب دتک بولک هي این د هکب دیاراب رهش یعچ وا
 تمرح و تبع ر هبا سوم ن د

 ید راردا

0 

REKETIN, 

ESS TS ۳ e 
 1 ۱ ناسکسزو كم س شب رد روهط لوا )مر !ک ههلک هماش یا ارادندمدا



GE تالطح زخم می کس مس کد قسم 

 | هسرواوا بّشوب میهارباربم

 1 ردنهناداس کلام ےب هسرولمق حور ےلسد هحاورا ضد اق هدرلنعب وب ندضو و

 1 یدنبا مسق ودس و هلباهثن ق الط م روعرغو نوسلوا دازا مکو لع مهبواوا

 || یدلب 9 د ردیم زر ج كعا مکح هع ان یب اوعد و )را نورا

 یدک هباوح دعاص ه٥ دقدرویب رح ندع نا ۱ کا

 هبطره لوش ردلکد بیغلا لع مکح بور و قاش باوج رول نم ےکح نکل

 || هنمالک لذع اص جد یکمرپ رف ج یدلقضرعوب دردع ر هیکح لت الدو
 یدلر و تصجر هنطسا سولو شيع طاع“ لوالا اک نوراهیدلوادعاس» ۱

 یدل وا اشع تفو هک امه نکنا « دنرمشعو مان لاک هک نعد هدتلأاح وب رلنوت ۲

 | عزج ر اهظارادم ان هتیلخ سد ی دلک مخ ولد یدلبا تافو میهاریاریما |

 | یدارودیط اسب شونو شبع رارکت بودا رایسبتت اعهو مولاة بترو راعشتب
 | یدن اق زوط رادقهرب ے وز هلیا بآ بارش لطر ر نوجا تیفیکورکس لازا ر
 | یدلوارسیم تیفیکورکس لازا هلمات ءاخ نولماهرکصندقدلواطاخ یتشیاک |

 || هاریایمابوالناهلبا روبخا مدع هفیلخ رورس ییهصاخ مادخو روب نهر زو

 || شتا تاهلا یدنل وب رضاح هدلګ لوا ید دعاصتینط توان راو هتیارس

 ی رکعیا یدلک همال کا دعاص ه رکصندق داوا مطعن» رادعمرپ رطضا :

 || یطورمش هج وب بودیا لی یربقح ویو سا كا نفد هدنا اح ی ایح |
 || رعتفافا هسا رولیرویپ رد ه دنز روب ن رم هکالاحراررویب هلواببس هنع وقو
 بودا بج هقیلخ هکه چ رکا ه دک دیدرد ه دداا كن ه دشب وب هد زکی روضحو

 | مدق رحسار بیبط مدن اه یداربک هنب رزوا تیم اعمو یدریو تصخر |
 | یتاهلبا یینرط كم اهما یک هدنلالوص كيه ارا ید راقبح هنکارب ن دن راتسد |
 یدکح هیدن تنها هسه ىلا لوارو نص ٽيم یدنورد 3 هنکا لوا هام ٤

 نیس هکجراش موق هدنمکح قیقحتبم ینوالاح بودیاهبیرغ راتفکرب بیبط اما
 || یی ودنک بوجآ نی زوک هکنب رق روف راشلروخ هلبا یراروخ ت ومو راشم خب |!
 اغ ناسا یدندهاوا لده .ونفح توم یس زا توعهمروک ۲

 /| هننروب كنيم ید راقیچشپ دنکرب ء دعب یدن ر دیک یت ام الع نال وا تاوما
 || یس ارج ام دیعس دیشر یدروت وا یدقل اق یدرسسفآ لاطاق یدرو یستوت |

 || موجه اکب هدمقاو باکر مدیا اق هلتحار مون هناک دک دغا لاوس ندنلاح
 م دن اب وا ندعو جد ن یدرصانع امرپ تد !هش لیلا لوص یحیدابا

 داوا ه دن ابح دیق راکزور هج هرکص ندنوب هاربا ربما س یدرب و مخوید | | ی



 ۳۰ 5 ۳ ام E ارس ۳ 7 اح ۰ رد 5( تدات 1

 ۱ ۳۳ نکا شرک سم باصق نالذرولوا ادیپ افثیخو الب نکحرروتوا
 ۱ أ

 كاصقروب ج رراو را ر اهل اق جد مدح رولک ربح 3۳ و یصولد یداوا توق

 دنع ڪڪ یکیا ك اصدق هني رض اح صءب و هنس انار ولیق رظورب هذتبم
 هج: د تب اب رارابا لع هرزوایعو درویپ م رج الف رروی وب د كروا بولارااصع
 رادعم ر بورا. 9 اور ناف وع یهدناب ۵لو) ۱ رک ود یتیم باصف طه

 تن تک

HESENEیاوح ھوا قاح رر وا ب وکود بوح ا غا ك :اص توزا هلا وص سن " 

 هت زج راروايق دا رو وب درول a دیا احا ید a اط ررولخس هاد

 صاوخر دیک هاک رولک هنشاب عع هاک راحا نیر 3 وک باصق 5 دمک نامز

  1ک A لردبا نایب یب اصف ییا رج اهرلب دتلبا هن روضح هفلخ یاب ران الوب رضا

 م دج ب واک هم الاه رک صا ندا یدروص هعلخ ود هل دانا لع4ت تب ا

 م د روک هعود ےھت هک ید راب وس غی دراو هن دحمواوا ند هتک باید

 | ىدزموا ع ون هک دتا نم یدردا لوانت بوج اص زوط رقاو هما یردرب

 _ هلعهلا يعن وکر ینو وردعح هلوا ثد 8 کا ض ص ندن وب NG درولیب
 ا س

 3 ارا هاکمردک و دندن رلع رطو یدلوا رکو دید عفاولا یتردکح هرودلوا

 رلردابآ نیرقآ داود ال رول نم ناویدصاح و هعملح نیکودیدیدرولب

 ۳۳ ۳ نا وی وا که یو نه یه تبیان

 تقاذح یهز یدردنوک هنا زنم هلن اسحاو ماعنا هو بورویک هرخاف تعلخو

 رما لغ وإ یس هل دیش ر نوراه کرو وا تیاکح) تعانص یهز |[

 هنرمشع ط اعس هرزوا یس هف ولأم تداص دیشر یدلوا هتسخ اصنب مهار |

 هدوهارپا ریما یدلک عوشخت نب لیربج نکا هرزوا مو عفد بودیآسولج ||
 ردر رقم یس ها حورملست هدنتفو یزام وسب بشون بولاق قمر ندن ایح |!

  هرفس بول وا ناعشو هتک ودتنا دیدن و ابهص ترشدیش ر سد یدردادولد

 تماس شم اعم ها اور کا عج یو ا یی سو

TNT RAR ی اس ست نر او ی ما 107/2 هه مرا 0 GLEESON 

 تحاصیدلشب هکع هگو و E فو اوج هلا یک ام یگ نیا یدردلاه 2

 ٠ كا E هدو ۹ رکذلا قیاس رای: لهروتکیپ هم نب من اص یاعت هلل

 || ندزکكىرطام رطاخ ناحصهصیب رل ر مهو مھ هراعج هضاببی مهد یتفاذح |

 1 یدردن وک هیهاربا ربا یدروتک یدرعاحوبد لهدا هراحرب هکلب هغ3 ەد اپن و رف

 ل اوحا یدل 4 4 دا كي هعمل ر وضح رع هرکص ندک داک ب وروک ضب

 ( نا ر



) ۳۷ ( 
 ۳ تب رد
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GEE هوس SER 

 )9 بردا هلمصو وفا 39 4 اش صع ها دبآ /

 : ندیظع نآ رق بود روتک هنسلح یتح یدلق سس نڪڪ وداک هثب

 || ج اقرپ كنس هفیطل هر وس ( اب رع انآ 3 هال زا انا تاتنکلاتانآ تالتراا )
 رکا هدنن اکر یت ارج ك ھالا لوسر ترضح هدعد یدلکد هع رکحتسآ

 كسر و بودیا تسکش هر اب هر اب نوع لواو یدک هن عا هلا یس هل

 (تب) یدوقوایا یا وویدلقتسد یتردقبوغارب ههقع ی هاجر هل بس هشال

 نيدلا ناد قازرلا با هولا # نتلاوذ للا ها دجلا
 نم SEE کا * نالق نءیتدعدایذلا وه

 نم ف طس و تاكو تنا # نکن اهلآتنکوا هللاو

 نيعلارشنع اش ن الاف -
 ع وارا داوا ا لوا ماند الخو ی ek TRARY رف یدید

 ۲ 2۳و زهر و نا

 ندنکنحت یس ازدا کز ووا ی انا سنارلب ا ا

 شعا بارخ بواکلیس یی را هنر ل را دیهش روب نهر ص لس یللا ق رق

 یک یغودن وا ٠ نفد لو هآ نیسانص هدیسکن le :رکصندک دنا ل هرمق ر حار یرانا

 رڪڪ ذلا یل اسهدونوا تب عیب 7 ڪج az هلآ 7 هجر شوب

SERRI RTI ۱9 

 1 کندو ی رک ۱

 | ر وصت یطاره ول د و وروش ود هباج و ب ودیا ن اما |

 ۱ وب د رس ررویپ هن ۰ دنمح ك روصم ص“ و وژراب وص هن ویلهاو رر ری دتا

 : هلتفد ن ویاقا هکن ار نهردلبنیک و دیایرب وصد كطا ره ًاماراررب و4 و ٍ,يلفا

 | ی راد رک اش نامه یدلب وس وید ردیناز هلتی افیحاص كر وصتویرلبا رظن |
 | كساره طارش ندا حور هيلو باق هیفصت ردیا موعهوید لدتا بذک :

 ۷ تاوح ه ران نویلقا رپ دالدمر وک: لعفلصاوب ۲ راز ر درا وص

 1 راد د وس هنار ۳ وس نال هاا ج داوا لر وص دطا رهن :*ل راو هک ر دید باور و

 رلرد اد وس الصقر ر ینارحامرلب دراو هطاره ۱ وتاوحود روک

 || ردکح رک سای وس باوج جدع نوعیلقا بودیا فاصنا ےکح طارقب نامه

 ٠ هلتض ار كرد ڪک اما مدیا التم تب اغ هپ ان ز بح هدم رع لم اوا یدیدت

 | یدلبا لح نب رایکشم لرلنا ود م در ًانروق یعودنک ب وداق الخا لیدبت |



 ضرعال ص2 2 هسا | ءاب 1 دید رو لاو ا هر هک زا د ادم ا

 ترمطح هکید روص هرقا ماما رصوبا حش نوڪر ادعامندنوب رلود لبا |[

 | ءایحا نيغلوا ندنرا هئرو كرلنا ید نمس بواوا بن مولع ثراو هللا لوسر |

 راد د روی ز رداق ىل م اما یدید رسم رد اق هنج الع كصراو دعک او هن اوما :

 || كهللا نکیا اشبان لالا یف تون افص هدهد لوا ن راز وک كن اعارصنوا و |
 هرعصذ وبا یرلت رض> ماما ه دعب ی دلجآ یرازوک همه كم اماو هلب ما ||

 هسخ وب نیسبم سا قل اق لد هک رگ هع همی وریصذ وبا بودیا ب اوج 0

 نیس ردیا دا رع قلوا لخاد هنح باسح الب بودا تد وع هکلاحیکسا

 یدلبا ر اتخا نیس وا لخاد هتج باسح الب ید مصدوبا « دود رویم |

 ا ا وور رت تت ما ندا |
 نعاط یس اطع وفمطا ی باوک“ ر دق وب تب اهن هما رکكم اما یدربدتا ۱

 AN ( هصّقلا ) ردقو تاپ هن> الصو دهزیلت دا عو
 دهزو موصبعارو تاع اطو دهز لث اض تال امو لادح كرات ت اسهلا ریثک

 | یدیا ماما راوکرزپ ن ارع یماس ردق یلاع بسف ١ ردیلاعم بیج تادایعو |
 | ردیم الك كران وب (رکاذلا ببصت الو نمولاریغونمّولا بیصتقءاوصاا ) |

 هکتردکعد رمگو ط ه رل دیا هنيا ا رکداما روتفوطهریعو دم وم یس دو هانص ین
1 

 ۱۱ تتصد موحملاددع ق ce اوص یساا نع لّروا ) یرلت رمض> س ۳ ۱

 ردکح رععح ول ( مالكا حد ماتیللا € السو ) ردشم روب (رکاذا ۱

 ند رانا جد یعالک ( دیاعفلا ت وم نم سبلبا لابا( اع ت وم هللا و ) |[
 نکیا « درکس یللا نس یداوا عقاو ه دنخترات یدینوازوب یاقو الاو ردرداص |

 A  داهتس یدنل وا ۰ ند د ه دعب ی دتا ت اف و هد هادم :

 ۱ نیعجا مهیلع یاس هللا هجر هدزا ود نامامابق اش یهتا دق یدلوا ۰

 ( مارخ نب ورع ندهالا لوسر باعکا )

 ( ردفان ما رخ نب ورع ویر اصنا )

 بویطه مانفانم ردراو یدالوا مان دالج دوعسمو داعما لوج نب رع

 بعصع نکر ولیب هنیرپ ح ]اخ ی لوا بوتوط مرکمو ززم ه دنا رم یدتک
 فأر و هقاخو ی ده هللا ییا, ریخت ترضح هکر ع ن |

 لعصم نیل وا یر TS كن و ےس 2 ا ۳ 0 خم يلع 3

۲ 7 5 



 دگر
 س : ETT TOES Ks: THERES و

 زرصا E 7۹ 3 هد eng EE رور ی ارن هد

 رد لغت ہیر هرلن e بو دیآ م لک رازکد ید مامه م اما ناہھ یدروصولد

 هلکء د ) هللا م X5 زرا۶ وا ۹ أ ن انیلع اوصفا ۳ را لها هس ول

 ا سم ست

ARSE O Srو یو  OL 

 هل اوس رارکت یدلوا تکحاس بولا نب اوج ید ماشه ردرالک د 'لوغشم

 | ادع ام ندن وب ی دل اق ه دیا ا یی اضف تا رضح نکل ىدا ت ارج ۱

 : دز صد یدلک هنی رلت مح دج ماما دمع نور ,ع ن الع ندا ع حاشم

 ه دنس هک رک تیا ( امه اندو ا تاوعساانا اور هک نی ذلارب نوا )
PISSمون قم وب "نور اتو کر  

 ا م هلا هاب او ماما ترمضح ید ر وص ود رد دا س ندعنوو یار :

 یدا یس هعروش كا ان یف تضراو یدیایس هع ردد ر و ینركاواع

 و دردکع د لدروت تاناتندنرب وقد ردغب را ر وټلندن رب بودا قتفیرلنازپ

 هفص باک یدرویطبولیقهدافاهرو ج اع دیهآ هيڪ رار ساو یدروج

 هژلرها وحو مس علف ماما ا زدیا ها رہ نا!هورع هکر دروطسهدان و دص لا

 رکب وبا تر طح هک اړزرد ر اج حد ماما یدل با لاو سويد ردیمر اج تعا نیب زت
 هج ومه ۵ یک توله رو یدرب ویا وحردرلشلوادیقع هل دس ام لح 2 یا دصلا

 هداندلا هلو هر اس ق یح دسر ۶ د قیدصلا ۱ (قیدصاا )۰ ا

 jE ا قلدصای زوسرب مه کلا هدنرخاو

 د وادو رععح وب اروصنم ند سابع نادالوا اد ووا ه داوس رد سم رداد !

  FEET 5 TIKESرس 1 707 ۱۲۳۳7

ae: 
IS 
DS 

 اک اا

TONES 
 a روصح مامادواد ا یدرونوا هد هش وکرپ روصذم رب داک هر ٥نا یلس نا

 یدشاعا له ۵ے س اع لآ ند ا ۳ ۱ d ا امژ ل وا زونه یدلک ۱ ۱

 ملک هزغب مزبروصنم نوت بولق فشک م رکم ماما ترضح مرج الف ||
 كلام هنیمز یور ابرو اقرش بواوا نل وتم هتف الخ تل. نی دم نام زا

 ما ظتنا دن تت كلا لاجرقانع بواوا ری نام ز مار دکرک دبساوا |!
 ہا ےس دتک ب وقااق E ع دواد ه لوا یدتا تراش و دردکرکهسأوت 3

 1۳۳ 7 سد سی ات

 - هنفب رش یادک اخ كم اما رخ ات الب یدتا تب اکح هروصنمیص وصخ و |
 وب د مدشه روئوا ددل تويعا E < هکہاک « ۰ زکنا ندر کت اهم لاکو یدک ٍ

 ماما یدروص ود یدلرو- ی صوص > ر هل و هدواد ماما ۳ عف و بول ردع ا

 ا بودیال ا وسرار ر ا اا و رد کچ رڪ رد هلب وا لب ید |

 هرکصندزتماما تلوا ملب هدکدید رولوا ارگ هاا ور واوا ییهد نکنامز |
 یکرانیوا بوطرکل افطا بولوا هدا ز ندشنام ز هما ی زکفالخ تدمورواوا ٤



7 

_-_— ۱۳۳1 

 ۳ دعیق بودا تا و ه د هنن دم نکدا « د رکس یللا « دتخم ران یدب نوا زو ۱

 یدلبا نام و امو E دلو ےھارا هل و رصد ییا وا نود

 هللا دعو قداصرُفعج یراداحا دالواو رد هنس زوقط نوا یرلتءاما تدم ]
 : روب نه ما هللا دعو قداصر وح ماما ردي دن زروو ىلعو هللا دب ہو مهار و ۱

 ین ب ویلقوب دلتفد ییولع ثع اب هک هلنب درگ ابرد ر ۳ ب ولا نب ےس اھ تذب 7

 یرانرض>ر شی هکردب و هند راصت | هللادم ار ی راحردرلفو رعم هل ار اب 1

 هب ىع” اب هعسآ نیسطا دل و نم ی دل وب یھت نا) رد راش مرو هرلنا ا

 بول وا فرشم هل ور كل رقاب م اما هکاز ید رب و رگ هرباح یلعو لح قح ۳

 | یدیا دیزیو میه اربا یدالواو دیل و هسیایررمص اعندافلخ یدیا یسهفیطا 1
 : ۱ رقاب م اما هدکد اکا ۳ د ریش > کالا لیعع ن ؛ ماسه هک رد و ص ندب رهز ماماو 1

 ا ۶ لهاوید زتس وکی داخ مان م ]اس هر و دنک رغم طا مرح دک ی رات ۲

 8 ندوص ل واورآر, ندرس ےو لوا س 5 رد هدقیفا بو ناف رم اع :اجهدنرصق | ِ

 ۱ زارا هن را رب هن ندب مشو لکا هدل اح نکی دعش اب هکیاد دو کرا رند نیل شش سو

(e ( 

 یک رات ی د ك یللا ا۴ ص ید)وا نوک ی راک دتا - ۱ حس و ط ادنتسا

 : E ن دل وا ل هدر ا ص زوده راب دصان مدق هدوجو اع هدر رقص

 ۰ کی E لرصع داهزهتشک مح ی رلتم اف ےک ب وړ دتا مطق ل زانم

 1 اب کا ایا ردق وصوم جد هلو رک شو یداه هک هح ر ڪا راد صد

 NE عي ( مالسلا یف مع هار 5 اف هنارا دأاها ربع هر عدل ل یا گر 4 لا

 | هی هسهکرب نس هعشچ رس مولعو نیما یعهادمن دن دالوایلع نب نیس
 || م رج الف یدرویط ةبئررارسا وید نس هیلبا مالساکا ن دن ردک رک كسشدب

 نوعا یال ۔ كرب گیل ترضح هک نعد یدابا لا صد | نهال كنیرات رم حرم غیا
 یرهرسشد و ةماعلا لدتعم ععح وا ماما هلا ویداوامولعم ید دا او هنامزلوا

 یک اخ شون وز اح ف اوو ىدياىرليءە دیس و تنک یرازع اشو یدبآ ا

 | تالک ( نسطاونیسلاب و نالا یدیصولا ون ول ینلابو ) نسح هللا نط

 نامه مشه سد یدید ردرلت وب هتشدآ رقاب ماقا یرلق دلوا نوتعم هن الک

 هڪ وا لص یاوحا 1 باح ه دتا مول هکید ردن وکی ]اسر وب ص

 هل اس فقوت الب ید ماما ترضحیدربدتنا لاوس وید رارګا هن و راهن سان

 || لوا هک رونا وا رشح « رزوا ین رمصق رب ت اق ولحم هدتم ايق موي بودیاباطظخ

 ۱ یدل ھا ییکودبآ با وج رضاح كن مصح ماسه یدروسرا رک کا

 تن

 / رد رل وهم هین (



a 2 -2---<---_ «<< -<-- سس ۰۹ 

( ere ( 

 مرحاو ل لس إلا و دو جد تبلاو * ها طو طلا ی رعد یذلا اده ۱

 ملاره طلا قن E اذه * مهساک هللا داع ريخ نا اذه

 مر ركلا یھ اھ م ر KEE ا * اهن اف 4 و سرو 8 ار ادا

 E لاو مالالا برعا هاد نعت رصف * ید ر هاا ه درد یا یگ

 هکاتقو) مقساحاماذامص#ل نکر * هتحار تاه ن هکس# داکب |
 1 Aa نهد دن زرف یحیدلفا دد بارط طاودس> یلکماسهیدوقواینایاوب

 یدردنوک اک ابودیا ظا هلو ةهون ند ساحو یدل دا س دح و دلم مان ناعسع هد او ۱

 : ا یوم س الا بولق اها * یونی E )ابد نسخا ) يا ) 3

 اهن ویغ دابءال وتح هلرغو ٭ دنسشازن < داسا ر یلقت
 ۱ اهن هتعالدارینو | رطا و هنتحا اھو كم ۳ نرضح (هصقلا) |

 || یدناواافتکا بانطالل نعیتایارخا هکر دشت تاجانم هلاک م مچ س اجت اجو تایی |

 ر دام هللایدلا ر بخ سکت و × هد كعنح لاها,ناكللهو

 راو کال ام و ص وعنم كايدو »۷ یفقنو تامطا یف نارا

 | ینوک یعلیا ن وا كنیم رحم یخ راتیمد رد ناسعط كره یدوفوا نت ۱

 الب رکو راب دلبا تاق و هدن رک س یللاام وعسم ندان اچ تا دبع یی دلو ||
 1 3 ه دفن او رب دابا تانا ی رلتم اما لب ج - وا ز ول وا هر کک ندنس تصوف ُ

 هعساو هجر ا نف د هلس> > ماما قل رش |

 ) ردانلا رععح وا سماخ مامابق انهرد )

 (بلاط یا نب نیسح ن لعند )

 لیلحمب ات هژ ودنکرد هللا دع مآ ی هک رک هللا حر 5 ۳ نسحیر هدلاو :

 ی رسم 3 است ق اف عو مولع ےکح کال ۱ امو ناهربلا رهاب م اره ماماو ناساا :

 | یراک دید م امایمشب همیش فن اط ردررقم ی راک ودیا ناسا نشور ح ودع و |
 كل ذ ڪڪ یرلت اور ن دنراوا وا نيعب اٿ ندن ر كم اظع "ب اڪڪ رد رلنوب ۱

 1 شسعا و هعسر و هع نب محو قد اص رفعح ی را دمشر دل و ند را ودنک 1

 | یرلتیاور كنب رهز ور انیدنبورعو اطعو ځ رص نبا و یازواو قاعساوباو |!
 ۱ زوأ ند شا ضعب لا دنع و نکیا زو اے یش یرلق رس نس رد ررعم |ا

 یرافیرس ن مس را 9 ی ااف a4 یر اما رلب دابا 9 نا لکد
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 ن ey توم دعب الا سلا هو دصان ددق ام هی دم ءا رعفو) ىدا وا نابعو |

 ۱ ن دکدلرا | تافو ی دب اعلا نیز م اماو رل شاب وس هدنفحرلنا مالک ( نیسطا

 1 هک رد اونم دوب یدرربد قدل وا روک نکو دار و هو دصارمس و رب هر ص

 نیا یب هعاسارلب دراوهنداع ماما ترضح هدو داوا هتسخدب ز نی هم اسا |

 ها ن واه دنرلق دروس ردن ثعاب هرک هیر ک کرا دید رب داو هداکب هلتن> و ۱

 ۱ ادا ن د نوتلا كس شين وا + هعد د كن هماساو راب دیدردراو مدد نولا كم ۱

 | نکردیا تبحاصمهلیا همادبعنب رپ اج هکردل وقنم ندریب ز ێا لاب ورلب دلا |
 | ۱ هرکصندق دنلقیدّوم یارکاو زاوغا نیبآ یراترمضح نیسطانب یل ماما |

 | نکر ر وتوا هلی رت رضح هللا لودر نو کر بودیا تپاکح راچترضح ||
 | یرلنا ریعیپ ترضح یداک یرلت مضح نسح ماما یرادج امدلاو ك رلنوب :

 | هل لاقي ) نییااذه نب الدل وپ هرکص ندک دتا سالجا هني رلنأب بوصاب هنب رغب
 ند دب اهل اذیس ےیل سرعلا ن اه طد نمد انه یدان ی مون ناک اذا ىلع

 | لخت بولک هم ایق دن زرف ل واو هلب رویب بویلبا تم اق ضرع نيد الا دیس |
 ود هلق هتغشا هنس الا دو یب اتمه ییورس ناراره یک ہدنج عا و ینا وط |[

 2 ناو ج ه دعا بواد روم ند طب املا كيس ه دب امز لوا هلا ن اهسرلر درب ورح ۱

 هکر کمیرلک دتیا لالجاو مارکا هلبایس هبعست نی د اعلا نی زکاللا دمع یلغوا |
 كالا دبع نب ماشه هکرونلوا ( تباکح) شما ءان هف رش ثیدع لوا
 ماحدزا هدک داک هکع وا یدوس الا رو یدلبا 3 هدخ امز د الخ كنم انا :

 نکدیداوا رسه رج مالتساه درزوا لا رلید زود ریتم ر بول وا نکگندء یا

 یدرواو اصندنکو ا بولیرا یاراکو راغص هک د اک ن داعلان زماماترضح

 0 و4 و رم هر وار یه ]رک رم ما ناو وز رم

 م ارلا ر وسم هلبا مالت سا یدرولوا قرطرپ ندنفب رشرظن فارشاونایعا |
 | نیل الجا نالوا هدنرضح رام اش یدرولق لاغتشا هف اوط هلتحار بولوا |
 | یحرایدشایو دود هیملوا مارکا هدزوب روب نمهدازهفیلخ هکن دنراب دتا یف |

 ا ط,ضا راد کا وج والا س سوح هح واعال لیج و ری ءاش

 لوا عاش قدزرف اما یدلب وس ود ملت ینیکودیا ےک هک یتعب یدلبالهاع

 ( ٽي م ظد ) یدوقوا ی ااو هد ید و رمطاح ه دنیمج

 مفاد بخدا وفا ۶ دقو لازا فسا اه ى |
۱ ( NE ) 
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 عر اف و سس هلو ز اس نت جو دوخاب و یاب تل تسدپآ ول |

 یولب لک قاشان ی وب لک حم اس ا یوکش لک عض ومان ) هر e ندو داوا

 وک اباد ی طصم ان ی یوم یجادیل د وه اسید ام ف اک اب + هو لک اعا

 هتل مج اه و 4 وق تفعض و ۳ ۳ تی سا ن ءامد لوع دا الملخ مهار

 | نیجارل مرا تناالا هیفوهامف شل دجال یزلاریقفلا بي رغلا نی رفلا ءاعد

 || ترضح هدالب رکتسصم و ( نیلاظلا نم تنکی اكل اس تنا الا ها ال

 راکنوشق هدنلحم یودیارادوهللاس یرله رش نسو ید اراي :و ضب ص ماما

 ,بوباوا یار لسلامدقم كن رلت مضح نسح نب ىلع هحاوف .ممصاردشتلف

 ناو رم نکیا ن دندالوا نسح ماما EE نجلا هرنسح تاداسس ميج

 IEE یراوح تودیا ن ون هش دن اعلا ی ماما ت رضع ح ےک نأ

 هنس ازت شا ی راو بورب و باو ج ماما« دک دتا اقلاوبد هلو اهدا زز کلن هک نکس زیا

 ن اورہ هدن راف دروي ردو وب تردق یا ھا هدنن ر کر کر ادو ا ارد دود

 || بودیا انشا یر اوج یجد ماما ترمضح و یدردن وک ضرف ها كز و

 الب دو بش دو عصر ول ىلع دەل ماما كب سے نکن ردشعا رب رج ل

 وادععو نکردیا اطع نوا تل شل نوا ههددبوآ, ایرهز هنهک لصاحو

 تع)ر كەد هدهارب نوکر ماما ترضح رد ص3 ام بان ص یس السا هروق

 مایق هب ولصو یدرر هراص لک رکت هدکدتا ترسامم کر دیا و یدزولبو زاع ۱

 م ناب هدک دانب دردن داب ید ر ود ر ۵عهرت د ی راودنک دک را

 یال ه ر ام دمعرب ردک رک دین تا ۷ دیک و AEE راو قحا وش راق

 تصرف هل م> و 1 a اح اتمو ر ابو زولوا رداو دا هما و دوعق هدن روض > رداق

 راز هاب صع! ۵ د ه رو٥ نب دمو دن رله رس نام و یدارب و تب اوج وب د رولوب

 گران هد هدحو E و د نم ؛دیا را 0 ۵

 لوا u a در یسآ یزدلاو داب رَ ا ا و تاج :

E ۱دسح نکیا روب هدنر ز وا ربش ۳ ییح ی دلبا اشا یکودبا  

 ۱ هل رثثا هلبا ر هه ه دراب بش NE دأو ۱ راه اط یرارب نسر صدد هدنکرابم

 یدک « روهط یودلبا لاصدا ء هرودنک تاو ا ب وروتک نس هد اوز رو داز ۰

 م ولعم ع ودلوا تل اما ترصعح ی را هعقن م اتا لمارا یرادم هب اخر وب

 حر سو بو بسر ور

(۳717777777۳77 
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 E ا و N OE هدزاع :

 ِ رو ك ات تا اس ك اق كتم ك 3 ) لدیع هلا اک, و 2 ص یا م

 هرب نددیادش ھکد ا ره ه دعو راشعشا یعودلق یراز ندنزو ( كي انس

 | یمنرحو مغراک درک تربضح هسم دتبا تاچ اهنع هلن کوب بولوا راتفرک ||
 : رداونو ت اک ره اوج اما رل مر وب یدلب | ل دم هرو رسو ح رق هل تعاس 1

 : ) 1 هل سد نعلدوهدشر 7 ها سل و للط ( ردوو تد اپ 2 ۷ اعم

 1 مع ی واو تدملا لد نهل و ۳ را تال 0 f زدی دعبطا ت اک اا هدصوا 1

 نرش ت لح هدا ع حرفلا راذعا [صوص> رد 2 ندرلنا جد ی اد ۴

 ةع هل دب اعلا نب ز ماها کردا وهنم ن دیلع ن مه اراردشعا تب اوررلن وب

 : هلع وچ کد: ۴ لاکا ق ید هسغآ هود یک ه دنت 1 كم اما اهامنا نر

 ۱ هآ ماما ت ترمه و یداوال 12 ۳ یسهعسعآ ك هود ى ڪڪ کودتا تفز ا |

 يد هع یهود جد هدام زرد دن امه ور لا.>هدعب یدرویب صاصتلا رم ا

 | نیسم رر وب ید سوکه ی ود واک هدنل ه دامز لوا هني ماما ترضح
 ل الا ځى دان لاخا ق یدلوا راوس ود ین اشا کو دلیب ب هس وب

 ۲ ن كالا د.ع هک رو وا تب اور ن ددهاز هلا NE هنل وب اوا

 ۱ بوزا هم انرب ال هقس وب نب جا هدکدتبا س ولج هنی رپ تفالخ ناورم

 باکترا یعضو لوا نایفس وبا لآ هکندن ران اق كنید الوا یلطلا دع راچنز |ا
 هن دب اهلا ن زاصوص > هدرفرب یز ۳ تی یر دلوا سم« هلکعا 1

 بودنا مات فک راهطا مامایدردن وک هج اح بول زاععا ويد نيس هیمر وبط

 ٤ 4ءأت هح اههرتع اس نالو هدن وک نالو .a دزا همان رب هناو سه ك کالا دع

 || را رجا همس یلامد ها نیس شعا ها یتط ایتحا ندیلطاادبع ءام د بوزاب |

 هک اتفو یدرد وک هماش لبا یدارب روذلا لع بوبا رهم و یدید نوسر و |ا

 | كنودنک یننباک رات یدلق هظح الم یدلوا لص او هب هفیلخ ماما بوتکم ||

 | قفاوم هند ات ر دردن وک كن ودنک نم دا لاسزا 2 رانو های ۳ اک |

 || ااده فح هجن بول ت اش مظعو یتفشک كني دب املا نیز م اما یدل و ||

 | هکردب وره ندين اغ هرج وا یدلوا ه دنس ان رخ ءاع د اع ادو یدردوک |

 قب تین ص» 7 هز س ناڪ یدر دا تص و | رک دالوای د اولا زماما

 هک هال نور هلا دصخ رب دوخاب و هک هبلوا لس هب دو قو 23 دوخاب و 1

 6 مع )
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 n ۳ ردب رورسسم کوصو یک وا كند ور لاج بوع مم بولق ورد رومع تو كنس هبعک

 باوصال قفول ا هللاو هتهحروخاتدا سون اصمدقواودت ور ارورسانا مهلل )

 : رم ظل نمو هما لوصف نمربطستلا و لقنلا یهتنادق باوماا ولت اضءال قفصا

 ) تابع یک نیس ن ع ماما عل ر ماما تقاش لصق رد )

 ) دم چ س لای مامارلنوب هنع هللا ییط ۱و هه> و هللا مرکب لاطیبا)

 ) یداکدەدلایق انمالاو نبل وا مزال قاژا هرکص ندرت روح (

۶ 22 ۱ ۰ ۰ 
۳ 2 ۳ 

 || ( راها یفسعشااک) یرلکودیا مراحماماو روکذم هیتر هشنب دعا! نی زرلنوب
 || ۰ دنب الو تم اماو روئرپ بوکرپ یراق سش تاذ ه دنرهش تمارکوردروهشم

۱ 
 ۱ یر هدلاو هارو ناک نا هکر دروهظ تا ارکراب رهش ر ری ,طا ناف ی ی

 ترضح یرادح ام دلاو ) ودنکو یک ودا یداو ما مان د ودر ی هم الس

 | تی اور ثي داحا ندهلسماو هشی امومرپ رهوباو سابع نبرب اجو ندنیسح ماما |
 | رفەج وباو رعو هللادبعو دی ز ید ندنس ودنکورد رون امو مولءمیرلکدتیا |
 :ا یدار اب رادم ان ها كني رب کا نیهب ات و یداصا دالوا م ان قاب ىلع ن دج |

 | هدوبهدناکمانرارپ الا عبر یرشخز هم العو ردعقاو یراکدتیا ثیدح ذخا |
 زا یدنلاریسا یرمخد جوا ه دنتف الخرع ترضحرد « دمگ لولم رخا هک درج |

 ۱ تک ید روع وط یلاس ندنآبوش ود هنف صد رع نب هزرا دبع یسد رب

 یسهجوا یدرونک ه دوجو یدشردلو مان مساق ندنرلت مضح رک: ونان دم :
 | ماما بواوا دعم هل د امس تمادخ كل دیهش نیسح ماما تربضح |

 عم ال ندراثره اوج ید ص لوازاو ها شر ددنن ام یرلترمضح نی دناع) ای ز ۱

 1 یدال واد وم یتهالک یم د راقوب كن اکاخنا یراقدزا وید یدنلوت عل طو ۱

 هن دم یدیا سبجخ موب هک ینوک یش! كن ابعش یخی رات نکس زونوا كره ||
 | یراراوکرز دجو یدل عولط نددوج رهبس قفا یرادوجو نک وکه د هرونم ||

 نسا وبا یرلتیلک یدل وب عوقولوا لی یکیا ندنت داهش كناضت رم ىلع |!
 | یزوک دیاعلانیز یرهشا ند هلجنکل ردنهربم هلت رنک یرلفب رش باقلاو ||

 | یدیا موتخرپ هماقلا مصق ولت فیحت ولکریادغب ردنب دب اعلا دیعنو نیماو ۱

 ( هلال قبفونامو )یمن اضشقنو هلصوبا ییاوبو «عربکو یقدزرف یزرءاش |[
 3 هسلا یر هلع بق انم یدیا دیلوو کالا د.عو ناویرارصاعءنداغاخو ۱

oh) 
 2 ا
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 7 a در 2 تاون ۳ قح و 2 :]وا ل اعم هاب ی یاب ۱ 7 رو

 [ تر لات a هر اک رلشت مو | ب اھ رادل ام وانز راه ظا رلنازوهبل وا ذمم

 عطف ب وت اص هی اند ید اورا هلقاوه عابتآ لپ ذک باکتراواشئراو

 ارمارا رجافو قساف بودیارف هلل سال ر ڪک « دبا ماعط ریتغتو ماحرا

 هدر رهر ود یس تولوا | قو ظ a) رلوس اف و نما رل اخو ارزو رلب داکو !

 ییعروکذ هارو رب فوم وروز تد اھشو ق الط تب کیو هل وار ھ اط

 .تاو اھ یال یک هل وا قو> ق 7 س وک ل ەق یراکدب د هطاول هک رو ؟دلا

 تا یک تروع راو ی راتګ هش رپ بول وا ادپرات روع یجب ز ینەد
 و a sS 1 le ن لد مھ 9 نابفس هژ و عوبش هل کیر aa او

 ۳ اما a داش وب و هل دشا زاو ار ند ایسی 1 هه ولطم تواوا لّدق مالعر

 ست ست تم دا صحت جسم تست سست و

TIE ۳ 0 ۳ 1۲  

> 

 8ُ رخ رات دیا ل اوس هروح وا ماما هبلا راشم و د هلا روهطی دهد در

 هوا کلر ۹-۱ ىرلودةخ اما رلد دروح هلب و لئالد *داوا هال دع ییصفو و

 ,روهشو هلق ورد د زوعطا و ه دیدن اب هدشد هدچ واهدر نعل هيل وا عح

 كه زک ل واوهنا وا اد نراوم لء اق 5 و دیک یعچ وا ی رک كن اڪ هر

 هدنروضحو رع هواره اط کک ماقلاو نکرا نبی وک تدسهدنس اروشاع

 || ابحا « دض را فارطاو توعد هتسیب یناخ ب ودیا ادن ا٤ اد عاق صر
 ۱ زویحوا روذلا ی ےزاو تمشلح هبط تایم توبا ا تع ر ۳ هتعید

 یراکدتا ملک, الوا بورپ وهقرا هب هک را ودنک بولوا نکا داو هتمک ؟ حیوانوا

A) :۱ هللا ةيقبانا ) ه دعب هليا یني رش صن ( نینمّوم مج  

 | وبد( لا ذی رکیلع مالسلا)ء ناو هنیمنوهرویب (مکیلع هجو هتفلخو |[
 یار صید وه هرکص ندناهلوا كد نوا م اغرب دنا ت تبعیت هک اخر هر و حالس

 بر هدضرا هجو هاب و هروتک ناعا هرم عی ترمصح و ه دناقد دصد نام

 مانصا و نان وا ق حدس ها PEYT انط ابو ۱ ره اط هنمأت دوبع» ی رع ندن رع

 رظاتع اف ریشم یدهع a ہلا هزودناب بودا لوز شد ار ندکوک هنسهژ وهم

 a دن روهطر ددضاهتمزابخاک ردرا دات ماھ مامارب رمهر تا ادعنامزبحاص

 رولوای ےھت رو 5 ۰ نت فای و می طه هلطو ندنرو فارم دارد رها طظتمتاناورو

 اار اکو ؟ هدنر وبعد )سنا هنس ی روع نركب را بس تر
 و ج ۳ 0 دن رج ۳۱۳ ج۱۳ 1 ۱۲ رو و

 اخه دو ران اب هر یوتاب ۱۸ DEEN رها ی 9 ی اب تیره سم عمر باره مک محو 2ام یون دخل هک( مت و یاد اه ست دن درک

ey 



۲ ( ۳۷ ) ۱ 

 | ودنک یربرهبودبا ج ورخ هوك کیا ندبل اط یب ںآو هدیاروهظیب ذک |
 ےظع ص ر ندنس هعيش ساء یو ردوح هلو یوعد تماما هنسفن

 هددادغد ه در امن ل واو ردو رع ه د اد غد سج ال وا لصتم هح رک لر دولا

 | ردکج هک هر یژکا كرهش بواوا هل لز افعرب و ردةج هقلاق ادوس حرر
 هکر کج زس وولدقوو ردةج هل و اهدهاش.تیشخو ف وخ هقارع لاها و

 ه دنن ایم یوق مو ردکج هیلباداسفا یسانتالفو عرز ب واوا ادیب |
 || كن رای دنقا یس هفت اط لوقو ردقج هل وا زمن ام تولوا ق وج ف التخا

 || رد راکج هیلبا لتق ی رلب دنفاو ردکح هدا حب ورخ بوی وا هدنتع اط تڪ

 1 تیقعل هرطس ترد یرکد هل صتم هن ر رب یک الع ر اتا نان وا رکذ وب و

 || لواو ردکج ه دیا یفوتسم تاک رب و تارگوایح ای زول ری راو! وا ب ودیا ||
 1 الپرانل وا ندنع انا یدهم د ماما ب وديا د اقتعا يح هرکص ندر اطعا

 || هده هرکم ةكم كم امه ماما « دنامز لواو ردقح هلن ر وقند رلت دشمو تنم و |

 ردجح هل وا هج وتمهن رصد كلا نشا زا ه د رلت اسو روە یرروهط

 | بلاط با نا لع هکر ردا تیاور ندندج رلنو ندنسااب یدزاد زب نب لعو 4
 لرلنار دعاد هلا عاق هک ید هم د م اما هکر شمر وب هه ج و هللا م رک

 ن” a1 وا كسک اکر کح مساق و ولت و و ص ءا ت وعورجاتوم هدنکوا :

 | هلا ندهیض راتاقا دارجوردنوع اط ضبا تومور دلو لسم فی هکر جاتوه ۰

 || هب هف وکه دکدتبا ج ورخ ماف هکر دی ورم ن د رقاب ره هج وبا ماما وب قیقح |
 ه دا رک یرلح اخ نالوا ین راخ ه دا و و هل عیس و یدح اسم توراو

 ا تع اقا بوتس بو دیا عور 8 ان دعو یرلتع دب هیلبا لاطب ای دایع فو

 ٹک لیپ ی دب ب ودیا حف یلب دل ایجو یتبص المو نی ط طق و هیلی

 یسوکحنابز ڭنیدهم بولوا یرادقم لیپ نواهل رع رال مزب لب رهدک هیلبا
 اأ رعق و هل وا رفظلاب دي وم بع رااب روصتم هصقلا هلوا شا وا لی شع ندم |

 | بودیا مکح هب رع ن دق رشو هرونک هروهظ بودا فشکیاف د یک هدکاخ ||!
 زا نامز هلا لوپسر نا اب ید روی هل وا دوم و د دحج یدجش نید هد امز ||

ر دعح هوا هدت3و هن ۲ هل ند 4 ی راج ورح
 1 هکردل وا ی الع هدراکدب د

 ترع ی یک تروع ج دلاحر صعب و دنکوا هرارا هدراوطا ساسا رانروع

 | حورسم بکار ردج ورقم نانز هک حورف ت اوذو هرس وک تییولفم ب واوا
 || هلف تبع هاوهش بودتوا تع اطو زامل اع قلخ ھن هرلنا یکرآ زا تواوا |
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 ( یدهمروهط تامالعاما )

 | رکلم كس ابعلا یو یتبسح ء ال رومظدوخ او ی ایفس ءآ ما جورخ
 فوس>و نابعسلا E ق سع*یوسک ویدلوب ۳ وقورلنو کرد اوال خا

 هک ەد ی 1 وا رلن و زوده ) داملا هت ا 6 ى الوت ییعرهش رجا ف رع

 1 ۵ ددرد نوا حوا نوا قانوط یآ نامزره هد ۳۳ رو یرلد اح كام

 یر كيا یل وط كوكا رک مکن رولوا عق او هدنشپ نوا كف
 ۳ هلب و ه دنامز ل وا اما رواو ع وڌو ه دن زوفط یم رگی د وخ اب ه دن رس یر 2

 1 فو نالوا EF ۳ یالخ و ردك رک سلبت وط نوک هدن ابعس :O تویلوا

 تک وا لو e دم د سقنرو رد ےس هج وط ندنورط ترعم كع" دیر

 مشاهد سرب (ماقل و نکر لا نیب ) یخدیرب رکج هدیا روه ط هدشع كاطاص

 ناسارخ و ردقج هلة یراویدرب كت هذ وک دصسم ورد کرک هنآ ز اغویبسن

 ین اع وردتج هلواره اظرکسعر هل راق ارب ماف هیت و رلف اس هایس ندنفرط
 و ےک ی رال تام شو ردعح دو روهط e در ےد رلب رده و جو رگ

 هی دام ر کراس عورو تو دنا ل وز 4۰ ۶ 6و ی رسد اط لرو ردکح هالا

 بو ریو اط ېک هام ات بوعوط زدلب رپ ندنف رط قرشمو ردکج هدیا لولح
 لوک وردکح هن رو ڪڪ یس دن سه كملکهربرب قرطیکیآ بواد روو ه دعب

 شاار هدنناح ق رشهوردکج هی ورو ق افا بواوا ره اط قال زور هدن زوب

 ھے روطن و تص ىدا نو ڪڪ حوا بوب ۳ وا هډ یمس وج بوآ وا ادم

 ر دجح 0 دیا كلل ند الب ب ودنا مسلح یئعآ ی ود ب رعوردکر ےک

 ی راکب یرکسع رصعو ردح ههح ن رنرکح یهاش داپ ےچ راتب الو لواو
 هد ارو اڪس هرکس ع سذح جوا تواوا بار یرابد ماش و ردک رک هدا لق

 ۵ ر E وا منا دنا ر یعیا یاهعصا یار یر ر دکح ۵ دنا تعج

 ردکح «دیالو>د هراس رخ یراو اعس كف وڌ وک ت ت ڪس كس 7

 ن دزو رط ق 2 ردرلتح ۳۹ نرلنا هدر ۹ و تواک رس ند عو

 یراج رهن هنبرافامریا هفوک بولیراب تارف وردقح هلوا ره اظ راف انس های
 كنس هلج بودا روهظ یڻک ش٣ا هلیس اوعد توو ردقچ هل وا لصاو

 ۲ یک ])
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 هوح ید دج م اما هحد را رلن و ور د رار و راک بح
Ri 

 هلاط ور وح هراس نیط السور اج لولم یوژز و ر ردن دعتیب لها ع

 ردع> هر و دا وط هلل دع و ط3 م اه ماما لوا یب ڪڪ ی راک دتیا ولع

 (رضخاو ع رع ک یسبع د وجو تابثا ف قبلا قیقح )
 [ ءاعت تابناوء اہ والو هنلاءا يان ۱ نک یدهلا و ص الاو)

 د مروا دلاو ن ا

 ۰ مولعما م وي ىلا كرلنوب نی دحل نالوا كابان ىد ادو نيصقان ضءب هجرکا |ا
 | رلیدردم ولعم ندنا یراق دلوا هدنابح گلد هام زو رردیا بایتراو دا |

 | احا ىف ن ايبلا ب اک عقاشلایکلافس وب ندا دعوا خش مرج الف |
 تالذکر دراشع ا ا هلا دهطاو لد الد هند وجرپ روهط هدناه لا نح اص

 | صوصن ادرف ادرف ه دنن ابا یتابت كن هلجج وب یخ د یبح اص ہ٥8 لوصف |
 | بولوا ه دنز نال یلا كناسبع ترضح هد هنآ تاق وا ردشلفاداریا هعطاس |
 8 (هب ص و و هر وه لبف هب نم والا ب کلا لحانم ناو )کج هدا لوز ۱

 هل اور ندن امعع نا ه رسم حد نده ریش تم داعا ان اب یدلنآ ناسا ۱

 هرات ع سہ ی یسع ليف ) ه داب وط ت دح قلعتم هل احد د |

 | هدنيلبلج ر د مظن( نيلم دهجا ىلع هبفک اعض او نیو رم نيب اضیسلا

 دعس ولا نيم سم جک هد انا ی راد وجو نیس ایلاو طخ اماق یدلق ناب ۱

 || هیلع مرحوه و لاج دلا یناب ) ه دلی وط ثب دح د راو هلتی اور ن دیردخ |
 | ج رف ةنب دلابیا خ ابسالا ضعب ىلا یه فنی دملا باش لخدي نا ر
 | لاقو هیلج طلت نلف یلتش نا لاج دلا د رف س انااربخ لج رذغم وب هلا |

 رر رح نا كال ذ کک یدلروب (رضطاوه لاحرا اذه ناد س ن مهارا |

 یدتیا قف وید( ض رالاف نارد ناسیقاب س ابیلاو رضخلا ) یرمطلا |
 ( نوک ی شلا هركولو هلک نردلا ییعهرهلتبل ) كرببج ن دیس هک کیا |

 کاو ناهلس نی لت اتم كل ذکر دیرانیعاوب دردی دهم دا یح ه دنفیرش صف |
 م اماو رلبد دی ردي دهم دار جد ندشنیآ ( ةع اسلا لعلهلاو ) نیرمسفم عبا |
 | ۰ دانز ندق رق هوا هک ثب داحا قلعتم هنب د وجو ءا كن دهم دم زا
 ۲ ال وا يطق لیا د قلعتم هسلا ءا ام | ی دناوا لفن یہ اق رب بول وا ۳

 تاب | هح و ( نی رظنلا نم كن اف لاق نوثبب موب ىلا یترظن اف بر لاق) 1

 ر دنيز ڪٺ ہد احاو هعرک ||

een aE r." sf Aer 
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 یرات رت یدهم د# م اما هصلا ردشهلوا ناب هلط ابنتسا ندنم اکحا
 مان یار نم رم ه دنفصذ ین ابعش یک رات شد یللا زويکنا كن هي و تره 1

 ی ادق هح ولا نیسح هم اولا ع ول سه یدنل و یو "زمو تع هد هسی

 اا یدیا ییصاو كنس یس رک یرازپ دات یروسکرابکشم لئامهض اس كلیلکا |
 ا لوصفویدیافب رش تادهیشی و هیحو هلش اغ ذهمطا لجا وفن الایتقا

 ندنهادرمس هدنخ ران لا شع زونکیا شک یل اوڏا نیتم بتک صعب هم ١

 هب یبا نتف كن شیذ م اما نیر وم *هلج هک هج رکصا یداوا عفاو |
 یره تعا زدرصفا تاد ھ هات هک یسالوا تو بودا صح ]8

 بلناکم ندن اغا ب او ت ودا تيغ هل افتخا ند اقلخرا رشا بول د |

 | ردلوطا ندا وا هک یس هبل اث تبیغو ردیتبغ یغودلا وا عطقن» یتالس ارعو
 ردج وا بغ هدنقيقح رفح و اما رد وم أم هلبا بغ نالوا مقاو نالاا |
 "هک ردمو اش هلبا یتومضع ( ثلثب دقوالا نش ال یشلا ) هکردقا و هرکج واو |
 اهارد رالوا دعد هلا و همن ارد جبع تالت وکق رق هدنااح ,یدالو یوا تسغ |8

 | یتادح تسالپ ب انا اص وص خراب دتا ضرعت اک وب نیخ رزم هکر دب |
 هنیراترضحیدهمدج ماما هلو راب دلقلف اغت ن دنفف وت كنس امدتسم |!
 دقلا»الم)ییانعت هلا دعونا نیدلالاچ الو مرد هرفاو هن رش ثیداحاقلعتم |!
 | ٹی داحایودلبامجج میعنوبا ظقاحو بودیا لقت ہدنب اک مان ( هیشبماا لوط ف |

 || ن هه ذخ ند هلج لواو رد هرهاط نک ودیا ثب دح قرق هفیطا |!
 : یرعن وا هن نوللاویردلارمعا اک دهحو) یداویده)ا هرزوا یاور یناعا 1

 | ةفالخ یصوبار وج تام ا ال دع ضر الا ء الع لث ارسا مسج مس او ۰

 | ي رش ثي دح ( نيس رش ع كالع قلا یف ریطلاو ضر الاو تاومساا لها |
 ۲ هیلەدوسا لاخ نعالاهدخیق) یجدهدد دحر و زدند هرت اکتم ثب داحا لوا |

 | (لرشاانادمحعیو زونکلا جرس! لد ارا یب لاجر نم ناتو طة ناک ن ایج |
 نوکیس)هکرداتباورندنن اجهلالوسرهللاددع ن ریاچادعامندنوردش اروم ۱

 ۱ ىد هاا رڪ نون اج ل ولم ء|عالاد ەد نمو ايما ءاةاخلا دعب نمواقلخ دهد |8
 : هلل صا دنا ناطاس ترض > ندد (اروج تالم کال دع ضرالا ءال ءب لها نم

 | هرکصندرلناردندشارءافلخ دایحردق> هلو افاخرکص ند هک رروی )سو هلع ||

 | ها اعروراوج كولم دعب رد دیس ابعو هیما ی ماکحیدوصتم هکر دکج هلکا را |!
 نارا رهش نالک هروهظ نال | یلادایهردکح هلکر اک نامرف نیطالس راکافح |

 ( بحاص ) ۱
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eروآ مو  e 2 reyتدروبطلوا دج ماماسب  | 

 | یدروی ( اموب نیعب رالک یف یت اتا هن درو هظنحاو هلجا ) یدرغاح یر

 || یدیدیس ومما هنعدوا بودیازاورپ هام »وج ید ایی دهمدچرط لوا نامه
 ۰ یرمغ ندنس هکلاوا مسا ده ماما نکل دلش ها سح ر یس هدلاو

 || یدروب وب د ردکج هلک اکم هن سرو نع یدید هب هء وط هک یرسو

 یدب روب ی ؟ کو داکو یدلبا تدوع هن « دقداوا نوک یرق ماع هدعب

 ١ ی ؟ قار ؛ یکدنوک ق رف یدم هزکب هل افطار اس یس اغو وشد یدلب وتو

 | ۰ دعب رد وب يع ال وا تبع كنیدهم د م اما هصقلا ىدا تکحرح

 تویلوا ره اط لح كن را « دل اورلب دردنوک ه هند» ی ودنک
 ٠ از

 | افلخ نیل وا طفح و موتکم هلدهج ره ت واب ید الو یریغ ندن را هج

 : مامان ماما د هدنا راد روحوا هی هنن ده یب اہھ لوا بودو ا نیما ن رش

 e داشاب امیس قدس هلا ی ودنک یدل لد و اضقب عطق ۵ دن ول ی ودعوط : 1 5 رد رمصق تبیغردلکد لوا تییغ هل وق راض عبو رای دلو هرزو امت یک وتدیا

 ۱ تاطت مدح وبا وکر کردی ورح ندب رفعج ماه وباردکد هتااح یروهظ
 ۱ ردع) اه« هر صور کز اع حب اال ۰ نک زازا ت اوجهل و وس صد ن دزسو

 : تصخر هعاما و رلب د دردء3او Mê هنتوا وا نکس مس نذار ڪا

 | ند زس سد راب دروي تالروس ید مامارلپ داوا س وکو مشچ بویلبا بلط
 | باوج ماما ه دک دید ردم دعنم رک داچا دال واو رلب دید رد م اما هرکص
 ً ردد وج وم هد هی دم الاح کرد هب یدهم دن نکم اما و رکص ندخ بورپ و 1

 ۲ ردپ هک اتقو رب دعا ناس و درد دوجو م راکم رب یدوحو هدف داوا مز ۷

 ه هدنشاب س ONS ماعارلب دا تافو یر د سّوح لغ ماما یررا اوکرزب

 یر هم اب هنع ااو ا رودنک, ید لب زوهط ش لا ۸ ۹ دنا راب دنا وب

 تاق دص هلا یرع ديس ی ن اءعو رک وا ن دنس ار وشو نا وب وادب وه

 ١ یرب هلا یس همان كم اما هب هک دا تافو یر ندرلنا یدنلوا مد ز و رودنو

 زا اصلی اخا ) هک ردشعا ن اس هللقت ندن مت رطح اضر یس ومن لع
 ۰ ماما ید ( یده آلا ماعلا ناما بح اصوهو لع ن نسا د# یاداو 4

 ٤ ةو نام ا بج اص نی داوو یخ ا قاخ كن يلع ی نس د وا



CY.) 

  1 ۳7 E TT eكدا مدلوارافرک هپ رپ ندنرک |
 | مدردن انا هلم رطل وا صاع“ مکودشو دهنم “و ېددردس جرت مدع دهرادید :

 ]| یدرل ایدلک هاتمدخ نسطاوبا ماما ترضح هلق رطر هکیلم ( هصقلا) |

 | نیغ نرد تپ هي>یدرب وهني رات رمطح د وبا یرا ین دنزرف هل تیشع ۱
 | هل مصک و عابهدبلایدردنوک مدااکی نوکر د وا هکر دیا تیاوررفججنبیسوم |

  ۱و  iهاش قحیدلای هد هک فصذ اب چب وب 1

 ادا تان یدر دلمب ردکح هروتک هدوحویب ید میدم اعایاءدو 4

  ۱یعودع و لج هدسحر یرادلو ما ار زردقج هغوطندوک و دیک یسهدلاواآ ||

 هک اتو مد روایق رکف کج « دیا روهط هلهج و وب هللا هح سر مدرولیپ
 هل مدتشا یک دد ردکح ۵ داروهط ندسح ر م دروص هدد وبا

 : لوارخ هک: امهییعولط كب اتفا لوا هلت و التو تعاط ؛لریهص تقو بودا ||
 | مدد هلا نوع کكیلع ه اک یدل وا رمطاح هلیا همر درب یس> رت یدلوار هاظ |

 فعضه اکدسج رتواکب مدروقوا بویلی وس یئزرح كيلع هللا مساهاک عارض 
 | كن ردام یداق ع واط مک یارو دیش روخ مامه ماما تع اس نامه یدلوا

 : هک اش هلبا ه دش هرز وا ی رازی د یکیا ین رمضح لوا مد ر دل اق هک نهاد ۱

 ۱ وید یعاد یا ینایلح دم ماما هم رغب بوردلاق هکن ا مدروک شم وقزون
 || ی راوک كرامو یتسهقرا ماهالاخایفمدرب و هيلا زا یزوتک یدزغایم ۱

 | هلب وس ه دعب یدرپ وهن رغآییلدویدهفص لج ینلصاغهیاسو یراق الوقو |[
 ِ هل الد ه شا )یدهم ترے لوا هکمدنشا یتا ی داف ب اط > وید مدنزرف بیا

 ۳ هللا ملک یسع ترصح ی دد( هل وسرو ه دعاد نادمشاو هز الا 1

 : یتکیدری ومال هل محصن اے مدل دا هنس داو هدو یدلر وستعاسیعودعوط

 ٤ كسحر عون دعوط زر رو-ه ا و رم هلن وش هنن نر هوکحهدش اوررپ ومدتشا

 ۱ ناح ز زوده O ماما A مدوقوا یرد * اوسو مدروک یبارطضا

 || ۰ دعب م دتشا غ ود وفوا هل هروس ل وا بودا تقف اوم اکی نکیاه دردام
 ابا باج ین ارونرپ هرعت ام هن ک یدل وا ب اغ ندم رظن سج ر
 ۱ مسن ماما نکل م دری و مخ نع ودا وا ب اغ ك سج ر م دراو هد ويا كردا

 ۱ یدغوط ماما هکمدروک یا مقاولا ین یدیدنیسرولوبهدنرب یدعشیعابراویدلبا |
 | ىدعو رها مهللا ) هجي بدو یدروتک نیس هلک تداهش هرزوا قباسهح وو ۱

 اخو دانا نی ساعد (اط قو الدع ل ضرالا.الءاو ناطو تالو یر ما لاو |



0 ۰ 
 EEE TERT TEE سر سد سس سس مس ست ی سن سست سی سس سن ستم سا

 ص سا ه دل او ن د یو لکا لص# یداوا اد وه هد ادب ب رس ییادوس

 ٍ رلیدمهلواوک هراح هء درداب طاالصا مدلوا فح و فی ص یکرالوا الت« هدیدش ۱

 2 یدلبا ی ۹-۳۳ نالو ۱ مدح ر خالا رابدلپ یی ودیا 0 هلوعم هن مدرد

۱ 
۱ 

 رو

 ۱ حل ردندنسیآ یراب هس زیا در کال و ندننادا رع اب اسب دهگیدن د بولک هان و

 1 حرفو یداٌش باو وبا دم وتسوا ےب نوح هکمدید یدک یداب وس ولد | هجا ۱

 ۱ کیو هلا دازآ هم نی لوا Ek و ندنماس#ی اراس کر ا

 لنص ران ب ونت ربغ هب ۳ "1 ا زا نیس ۳ هوا 7۷ ن این :
 ءاراسا ه رکج نوننآ و مدح مرج الف مدشا لوا 4 ماعطرادقءرب :

 هعاو ورهر کصندک ہک نوک نوا تیز :اوتمون یدل والاخ ند مر کو ی ایا هراس

 ن رانج وا ٥ ما تش ع معو یرھز همط اف ترضحاسف دیس هکم دروک يد ٤

 یس 9 دا و دج وا كج وز ید رداد ٤ ص ترو > هب هریع>و فیعضو :

 رک دیس تی دنز رف م دلغام دل راص هتي رلتب انع نه اد ن امهیدید ردرلن و ِ

 باج لایخو عام هدرکنییام هکراب درود و ضد مدد فوی آي س ر ر راحوب :

 ۹۲  وشرد)اعحا بم رق تلصو یک هگکو دلک هم السا ی دردل الطو لرش

 ۱ ۰ زژوا یس EEE اما مز و رس هلک ههالسا

 | یسهلدج وا بم رق نعزر واوا نم انع هکب رارح عه د هالادولالز نسهلوا |!

 8 ه ريح وب هکن 2 هد رب رب یزسو زر هديا اعد نوچ هرب رب |8

 یدتا ده ع 2 1 ح ل اصو E e اص وصخ مدا وب ك ادو اج

 | هح ورح وب د وبا هکم د روک ج داب وررب نی دمت نامز زا هرکص ن دنا |
 | مرج الف مدید نسردیا اف "هو روب رب هچڈ مدل غا داکا یدتبا فی رشت

 | بولک هکر رخالابیدلق مدشوخ هلبا یلاصو یب هدیلبل کا مار کا ماما لوا |

 | موررصب 3 لدح هد ور د ولس ص3 نس راسا ی کا هکر دید بودا ب راوج اکب ٍ

 ناالذ ريك هنس ابلا رق هد 2آ گرا وکر کسع نوعا لاتف ة هلا نيسم |

 | هن اش ل یرا تربضح و لع لوا ۳ هرکس لوا« دنوک نالذو ندلوب

 ۱ كموركلم هک نآطرشباما راب در و ود نس هروکرر ودشالوا دن هزب یتس

 | هکی دیاوب ثع اب یدشبا تحصن وید هم رویطهی هسوک یکودیا ندن دالوا |



) 4۰ ( 

 یش ادنرف ی م ایاب نکیا هدنشاب حوا نوا نی زونهردن دنلسن نوععش نال وا

 ندرادمانءا هاو نابهر زوحواندنوب راوح لسنیدتسا كعا مشی وزت هناغوا

 یدلیا عج ناسانشور کب تردندرب اشع لولمور ؟اسع داوفو نایعا زودی
 تح رب نیعد یییصرتو بیه ذن و ن نمهژرهاوج قانصا ندنس هني رخو
 ن وتلا یره وج قا اا قرقو ید وق هنگ كس العرق بوراع.> > اغ

 لواد امن د رصف قح هلواد اما داکب هکنا3 یادرهکر یا انس رب اس هلتاب درب

 لبحاو هلا یرلءاص ی ز وا وا جس نی د FRC دوعص هش رو

 هدن رالاوید1ه- ن رز سرع لوا ناهک اید)آ ه هبروا يدامادهلب را هدو

 یس دج ران ابهر هلدافتسا نش ورو یدلع اط لبا قارواو رل اص نالوا

 ه:بس رت یرازو نوا فوخ بواوا رز ور ز بوشال وب هه ایس كاخ
 رس وه ىز کالم یا تب ودنآ مالک هم باب یربیک لرلشرشکوا هلا یدود

 ویدرابا تا الد هنلاوز لیسه ند عالع نالوارهاظ هک هلی وهع ىد عالم

 ا ماگ ندنهو» دم مالک كن مهر ل وا مور سصق نالوا مدح راب داب وس
 م ا تست سخ

 یدلبایما دس ًاعنرا كرا ھر هس و سن اهلا كشرع و صف لوا رارگب یداوا

 ی
 ره زب ید ك دیک وا یدتا د وعوص کا ی هوا ی داماد دن هم اش

 ه رخ | تقو یعچوراب دلع اط بوقل اة راشی ٹک یدلواربز و رب ز ۳ ۱
 نوععنواس 2 ترمص» هکع درو هله اور ہک ل وا ناما رب دلة رخ أب ۱

 یاع نمر یه هب هب اعس هورذو یدلوا Ea rE 9م دج ایصوالا سا رمان

 عد ا صعد ندن دال وا لآ هلن ابو هللا ل وس رد مرج الو یدل ورود

 نیو هیلع هلا یلص د ترض ح رعيت 2 یا یدرک هعذفر سا لوا هاا ٤

 هللا جوراب بودا تب اطح هب ادع ه دعا ی دتا هقن اعم بوبا وش را أ

 ع” م رج الف راب درس وک هیاسبع ترمضح ولد رد وب دم م اماو راب دروب
 مک لهاا ل وسر جر كج ر بلص فرش یهذ یدشا رظ) هن ودع“ مرک

 یدلق جو رغ هرم ا ئا ناطالس ترضح ٥ دعب یدانا تراشد وند یدلوا

 هک ه دنم ان در دالوا ندنیف رط یدرویب تعءارق نیس ه.طخ 4 دم مد هر

 مډاو فوخ هکعا اقا هربغو هی دجو عردپ ن 1 و داک ۽ 3 AEE كباب ۇر مشابوا ندباوخرک نب یدلتوط ده شما نییراودو مار

 9 اروپا کنم یدوا ف وک نوت کد ترارح هدنب نکل |

۳ 



(s4) 

 ٩ ی” هلک ف و> و ن e نیس ماما بوغا روهط ندب دال وا نس> م اما

 1 E اشرب تش هکرلم هک ح رکا یعسا كنزا هدلاو رد رزم هل رح 5. ام

 | رشم ردن دن دالوا موررصبق ندنن اچ ابا ن دن راوح دالوا م الا هد نم
 | شب ندن دالوا یراصنا بوبا یا هکر د روط مہ دالٹ وا تاک مان فاشکلا
 تی اور هلب وش ن دل رکسع دج نب لع نما وبا ماماشاصلا لسا

 هدر رمس رب نس نیل وا ندراصدا دال وا نس شب ا یدب داکبیک مد دراو |

 || روفلا ىلع یدروی ردشمم وا سام تیم رو هنیرب ند هعیش نی رولرق مرګ ۱

 یدرو هوا هژراتید زونکیا بول رهم بوزا بوت کمرب لبا دیم ور تذل یعورطخ

 هاب اانا .س ها راہطا هداریک وه لوا هج وتم دادب ال ھھںواآ ی ونکموغلبم 1

 ه دنن ایم قارع نانی م انغوس ابع ی داوف بوروطنیعمكج هک رایکولم ||

 | ه دساسیل وشو هدتفص وش تز وک ندق ارا صح“ مانس اعلا دیار ورع |

 | ض اعا ندنیبا اطو ع انتما ن دنیغار ضعب لوب یناردکح هک هیر اج رب |

 | لیپ هیراچ نال وا هبولطم ب ولوا سس تاکوا ییض عا هلرظاو فکو |
 لق هض عند زا اج مزب هدي ز ورع روب نم ردشل رپ واکس هکب وتکموب ٤

 0 ضرع هش ام دب زب نی ورع اعا بوتکم هرکص ندکدنیا قیفص نیع الع ۰ 1 مدل وب “راج بوراو ه داد غب مدتنا لع ه دومرف بج ومر ځد نب ید رورپ

 همان و بوک ود یرلش اب ز وکرف و یدروک یی وتکم هب راح لواهکن ایه مدت

 || تیا عیب هنبح اص بوتکم و ی ید یدروص هنکل ام ویدردشلک نده |
 یکودرب و كم اما. عازب ی هدع) ی دنلشا ها راز ا هک انقو یدرب واضروند

 ك ه راجو م ددوتک هد« رک مدلا یداو رارق یس اد هد راشدیجرکم اا 1

 ١ ید گی اما وم ۴ توبلاق رارقو رص ٥ لور م دزوک لده دط ا غو نارح

 رارگت ید رايح ىنآروفلا یعیدشع وق هند یدتک بویم و هنگام ۱

 ۲ ۳ اضوا و اما یدروس هن را ە غو هنن زوک هنن زول بودنا سو یی وت کم رارکت

 ۱ مدروص وب در ET ك وانس همان )دا كک ودلب هکم دن د مدشا نها ن

 || نالوا ط رم هنیشارب ین راثنرهاوج مالکو یدلک هزوس لاا یف هب راچ نامه

 | لهاجنابملعب نەقر لاح كابناو لفاغد رع یا ید د یدلق مظتنمیکررغ ررد
 یزرف كناعش ود نالوا موررمهیف ی هک لکا ههحوه اک یماجما رسو هلک د نب

 لح اد هد اع ترصح ند نی راوج ك ال وا مدل و هکم زبخحد مات هک ۱



 ( ۱۸ ر

 هرول رهولدرد زم اها تواکهریرب یش ڪک ییا یدلوا عن ام هما رح لوص>

 راوکرزپ ۵ءاندیاسولج هتم اماردص هجاک هنآ لواو یداوا مسم تعا ادنقا

 یک نوک ۰ دصوصخ وب یراکودبا هبلا دنع نن وه رانا تمار ڪڪ هلحاو

 ہجاک هرلن وب لرکدمع وبا ماما لرک ههاوف رایضعب هک هچ رکا یدلوا نانا
 یرلت مط > قد اص روعج اماو رارد ردم وعس# رخ نع اأ ها نالوا عفاو

J)رردم وهد» هلم ان ز٥ مالک یرلقدروم ( درهشوا لوتقمال اتمام هل .دبع  | 

 | م اماوبو یغو دلوا لو هسنبرمکتا یرات رطح بیکر لوا نکل |
 را رد ره اط یک ودعا لول ام وعر احا ضع ن دنم ارک ءا او راو ڪڪ رز

 ( یدهملا دع مالا وبا رمش ع ینا م اما یفاتهرد 1

 | یدهم دج ماما ن (تبفلا وذ ناب دلا هعحناهر بل اغ نامل ا نح اص رلثو |!
 ض رالا نارک زلا دوز نعرو زا ق انتکدقاو ) ۵ دهألا باک هک رات رب ودس ۲

 تد اعح فا رسن تاډ أر لد ول دا رم ندنع رک صا ) نو اص)ا یدامع ر

 3 ۱ ی ۰ ۰ ۰
 ماما 2 ف اسو ئم رو یراح ماما و سه ماما  داب داحا بل و ردد اړ

 مانالا مش ( هک ردرل طا لەن هدد رمش ید داحا حت قاعتماک اردب روهطكمابه

 || ضرالا ءالع یعما هعسا *رطاوب ی لعانم الج ر هللا ثعج نح اهلایاو
 اصوصخر دش ر ویهدنه> رلزوب قد رشثی د>(اطواروح کام اج اط ووالد ع ۰

 الجز هللا ثر ای دلا یھدآل ) هلا ی اور یرلتر طح رع ن هللا د.ع ۳

 ۶ تالماک ال دعو اطیواه و العا ین همها مساو ا سا یطاول ۳1 لها نم

 ِ e د داحا صبو ردشاک هن اب لو ثیدحیخد قدرت دح ( الظو اروح

 بعد ه رزوا قا وا مسالا وا ینکو رج a كب امز بح اص !یده م

 زا ناب یک هدش رش ثر دحول تر اے ردقو اوه اه اغ هلاح ره اظیغو دلروس

 دا ره اط 3 یدلاو لب راز رطح رز یھ“ یدح ام ردب كنب دهم هرزوا 0

 قد ی یزاباب هک لهجو ربر دن اطهرمغو فا اخت
 هن ساتمه رح تا کار زدلکد هاو: حج ات ہر O قیطاوقیفوت نکس

 یلک شم 9 یه هک رک هنا ) 3 8 ارا 3 یا هام نع.داو ) رولک جد :

 i ,ع وبا هلرلت رطح دیه شنی ماما کتی دادج ال دهمام اورولفلح 1

 یهللا دیع وبا بویلوا یتکم هليا ید ال وار اس یرهز نی نیسح ماما تح |
 : NEE اصءاهشماما لواورد ررقم تلالدهرس وب هدنب راها راشخا تینک

 ( ماما)



) ۱۷ ( 

 || هیدغیلخ هس ر واوا هن زور هپ زور ضرصو یرلملوا للاخ ندم اما یارس اد |
 ۱ یدل ردن وک هک هح جد ند ابطا قاذحو یدال واما ی رلعا مالعا

 : زودعم قرص نداناود بان تویلوا مطعهنعندم اما تم ذخ ماسحاو حایص |

 || ی ص كم اما ترمضح هرکص ندنوکحوا یکیا هک اتق و یدلروی یر ها |
 | یدنلف ضع هي هفیلخ نینم ولا ما لیصفتا ىلع لاح مقاو یدلوا دتشم ||

 | راکزپهرپ ورادنیدءاهقف هک: دنلوارحا هرایتخ نیا الوم ءاضَلا یضاق نامه

 | ندنسارمسمرح كمامارلتا هکات هیلبا رابتخا هنسعک نواندن رهیق كتس هرمز |[
 | ردتناب د تامهم لوش  هناوپ رضاح هدنر اضتحا تااحز هیاوا رود سفر ۱

 | ندیارنمزمسرلنا ھجن دبا تافو مامه ماما یماوا هلی وا مقاولا یر هابف ید
 : ننایحدقمدایت جو !اع قلخ یدلوا علا ۱اش هک افو ربخاما راب دلوا رود ]ا
 || تدالو یدناغب تالحع و اا نیک کدو یدن اق زوشراح یدنود هشم روتی |ا

 شدا دوخ یس درصق یار نم رس ید ا یدشد وط هلف ارحا شنا ق اع 1

 | مشاه نرب اکا اموع یدود هنحرخ شیوا ابه یلص اح بوتوط ن اوارف |
 | اراک عاصا ورپ اکا اسو مخ افا تا دعدو تاضفو مراکآ باکو داوفو ||
 ۰ یسرادن رق هسا هعیلخ راب دلو تعراسم هنس ه زاتح كم امارات دلتا ۷1 ن :

 1 شاھ یی نالوا ند هیس ابعو هب ولع یدر دیک ېپ ای هدنزوپ كماما اسدعوبا

 همنا فتح هک رد نسخا وبا هزانج تیم و کنش یداباضرع ھت راکا 1

 || راب دتنا هدافنا ین انعم ردلکد م وعدو لوتقمو حورحت ردشلواهدنش ارف |
 نم رس بوئلبق یز اکو یبتروا یب اک هی هرکص ندنمفد ههبش كسکره |!

 : یک ران شعلا زوکنا ندنرعه نکا لوا ن ده داب یدحت ام یا و هک دیار : ٠

 ۱ یزب رعرم اما یدیا عقاو هد هعج م ول ییکیا یک كت رخا عبر رب :

 || هفیلخ هدنن امز عملا كالم ب واوا لرب قلا تم اما تدعو هس نکس یهرکب |

 | هللا لع دع هرکص ندراناو ت ولوا یت از د اون یتدتهم هدعد را, داوا ۱

 اف الکسا ید مامآ یا ِندن داحا دالوایدلوا توف هدنند واك رص ا:

 | هلماح دزاو تبغر لاه كنس هقناسط هعیشو ندنفوخ افلخ نکل راب دتا |
 | ندس ان ىع ولط یک بات ملاعرهم ك ردقلا لیلجدن زرف لوا ند ایثحا |
 | هدننروص قیلوا ثراو ندندالوایت افلخ لدم وبا ماما ید یدل وتروتسم |

 | ه.دتسن ادوس تماما هک هج رکا یدلردتنا طبض هب لع ن رذعج یشادنرق |ا
 | یتغا رفوالا ندودنک كن هعیشو قفا مدع نک)یدلق انا زہ ہد ماکح یک امام 1

  (or)نا (
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 ۳ ی ۳ پس ۳ ۳ دا زد اس او اس سس نا تساوی

1 

 ( ب5 ر

 یدج وبا ماها نوا ییفد یر دنس اف رکو وب كقلخ یدل وا راسم رش

 هتس اقا یرانظ نتسح لنیلس# یدن روتک هی روضح بور افچ ندسح
 هن ارات یدلفچ ها افسنسا یس هربا عق اولا یف یدنیا تروشم نکو دین هراح

 ماها هک اتقو یدنل وا راتخا ناوحا دانو عف دردرګ نکیا شنملاق حج اتحا

 ه رزوا یداتعم عضو به ار لو" هب یدلوا رمضاح هدار هک هلبا ی اکا دع
 یدلوا ادیب هليا هک ار" باکس ماع يفاعتم یدلوا بلاط هراطالورت بوردلاقلا

 كن ابهر یدلبا مها هني رب ندنس افلخ دم ماما نک یدغی ز رومی رفاو هتی

 بوراو ضش لوا هکن اےک یذپ دروتک اکب لای هنتسن نالوا هدتح وا

 مرج الف یدناوت شدت ن اونهسار هدنسارا یرلقم رپ یداق سش ی ابهر
 نس راو ه ةھار ی د زاص كلرپ هل [ سد یهطعلوار اید زوتک هم رکا م اما

 لوا هکن امه کلو یدلن وسوند لیق بلط رومی نهد ید د لوا هداقتستسا

 تباتلاع باتقا بولغ اط رلط ول وب بولوا ناشن یب ه دنا نلاقسر ناوعسا

 للاح و نالوا رتضاحو مرکع هةل هساوا هل وائ دل اق ران ږرات ربا یدغوط

 هکر اید روت باوج ردت یهجوراب دتا صدقت یدزوص ندغ اما ترضح
 هنلا ند بنا ر وخ هک هلکک هراز ندم اظع ءاہدنا كك ىذنلا كن اهر

 زرد شاک لیصح هلکنایس هغد ر وغ هد دلحا نراعس تخ ردشمار ڪڪ

 یدا وا زعاب ید اع“ راطما هدعن یدل راص هلاعس د و یدنلآ ن دلا هک اتقو

 یوترا یناما ترضخو یدلقضالخ ند دهش لوا یلاع قلخ ی ڈرو
 ید ردن وک مس هب اخ یکه دار نم رس توف مرکمو ز رده یدعردن وکهسد>

 یدلق قالطا ید ی رلس وع نانلوب « دا هل  ودنک هب اعر هم اعاو

 ندنناچ مامهماما ینارک یب یا اطعو نیاضحاو ماسنااعادرصع هفیلخو

 ماما هکر دیا تب اور ندصف نی اسیع یساباب ماه نب یه اربا مطقنم قئرا
 مر هدسبح هبلاراشم ماماو قدشعلو سوز هک هدق دنلوا سدح دمع وا

 لس شعلا ل زج تتم لاد وکو كنم مه اربا فوت الب ی دلک هر

 "نخ رس لوا هرزوا یو داوا مس ویو طوبضم یدرویب رذنوک یکیاو یاربو
 ل وا مرع هدک ودتبا رذظن هپ هع وچ نالزاب ع رات هکبنع» یدرویط ام امت اکب
 لقتند اهاخنهبدا دیعرانارک ر دا وقت هدن رعش دن نسحیدناوب هلن اح

 راد یدل وا هنسخ ندب لولعم یب ازم ل دنجش وا مامه ماما نصف رار دا

ls ) 

 بولیر ۰ دن و ڪک ربقونلا مزالر رک هسهک رفن شع ندنساهقف هف الخلا
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EGE Eمه اب تب  LAE RGA 
 ندزوب وبیدنک هن ې هن داحینج هناوالتف زم نوک ی نچ و اراب درو ردلدب |
 هنج اننا )ر دشمرویب دوا ماماکزدلاوقنم ن دمشابه نا یدرویطهقلخ |[
 یتثیدح وب ك ماما مشاهوبا تح (فورعلا لهاالاهنملخ ديال فور ااقیباب | |
 کک ودلنا ناکمیم ودنک هنس اطعا ساب ۳ اوج الع و لج قح هدکد شا ِ

 تااامع مد) راشعارظنرارکتهپ ودنک راوکرزب ماما یکیودتیارکشینورد | |
 راشم زود(, هرخ ا قورعا لهأ مها ات دلاق ف ورعلا هلها ناو هنلع 8 |

 ناتو هنا“ قح ( مح را نجح را هللا مسب ) هکر دی و یضندرلنا هثب
 ندنع ودا وا نين هعایس هرف كنابس ذا نی هنمظا مسا تن ران رطح ۱

 | هد اع دالوا رلشعا راعشا یم و ھەم جم هن اک راشع دزدی رفا
 رف مدزاو هنس وق كهيلا راشم ماما نوکرپ هکر دیا تیاور دن لیوا |

 مسق رابد روپ مدلی وسولد م کد تال ام هب منا بودا تیاکش نده افو | ۱

 فالخ یس مدا مع ندم کوب نکل کا هنفد راند زون هک الاح نیسرلبا ۱

 دنمد اخ یدید ردلکد عنم نده ناو هیطع هسخ وب ر دعنمندم لک مقاو | |
 ی هنیفد مبانا هکیدل وا بلاغ هس وسو ءمقج مرک وب راتدز و اکب یدرویب |ا
 ا رخا تودنا لب هر اط ایتحا نکلو م دلقوب مدراوروغلا ىلع ردیعغلو |ا ۱
 ال ندج اتحات دش ن نوکر هرکص ند رو ع لاس هاع دن سد مدتیانفد هدا و |

 ETA E لوا بوس هلوب هدنرب مدرا وهکعا حارخایمهنسهد ۱

 ند راد زویکبا هلکعا مالک مقاوف الخ هدماما رو طح زعو م دلوافقاو ||

 | یفالخ كلک وتم نی هللا ىلع دق*هکروناوا ( تباکح ) یدید مدلاق مورحم | |
 ۱ راناپسم هل نما هول نفلوا رهاظط ی وار لغو ط2 هل اغ هددا دید هدننامز

 هرطق رب راب د کود یرا-ش اب زوک یلاوتلا لع نوک م واورلب دّمح هی افسُسا

 || تقع ردراب داف تدوع هب رال رم ناب رکو لانعرلن اسم یدلوا لزاتنا راب

 ]| راادقبجا هپ اسسا هلبا هينا زصنتع اج رپ یراشبشکو یران ابهر یراصذ
 أ زما ظزاطما ماع نداعع یدر دا اق لا هک هبناج ند اعم نابهر رب ندنرایگا

 ضعب ن دیا مم رح زو لاعقلخ اما ی دلشپ هتفع اب رار وم رفاو ب ولوا
 اا رال اف هرهم ی ندت افتلا لواررادنیدرلن اه سد هل وا هوع دلا ناخش هر افک ما
 هنج رت یراص نی درا ههنیح زلب دلوا لاذع مالسا لها رارسا هلج وبد

 ندنرکسراکزور هصاخرلب دراو هنب راه رعقلوا هاذ نوجا بهار ر لوا
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 زاغ هدنتس وا هداجس ریصحرب م اما ترضحو یدیا راند زویشب یودردنوک
 کن 3 یدنا شمال وا تم هقلخ ن رک ل وا الصا دنا ه دءایق ہرا

 ز هسک لوا یرب ن دلیب هج وب راب د روتک یعلق لوا هلبا رل هتک هیهقیلخ

 كل ام هب هنسذ یریغ ندرلنوب غو دروط هلا یرهم كس هدلاوو تن ودنک |

 بودیا ی اتا ید ز ویشب هنسع هسکو دنکو ی دلق بتا یک ودیا لکد
 هلرح اح دیعم هليا هرفاو ردع ويد نوس ریو یتقصس« زاتو دةم لاحت هللا |

 ردق وب تیام هتل ولوا كم اما ها و یدردن وکه نب ٌییسو یرلت ایه لوا |

 یرلش سس نس ەد راب تردی الا زوکیازوب ص ماما ردقوحیل اما رک هلودمون

 تدعو یدنلف ن هد ه دقت رشراد که دیار نه سو یدلوا تو ن گر ا! هدف رو |

 یدلبا لقنرلصءب وید رد اموعسم یت اقواما یداوا لی جوا زورا ۳ اما

 ردە و دو نیس> و ننح دو وا اد روکذ دالوا« هرکص ندرودنکو

 بيجا مهیلع یلاعت هللا وجت ر ی دلا یراراکدانرتخد مان هد اعندنا- و

 ٤ یرطنس *ا|یلع ن صاخابدطا E E یداح ماما بگ انم رد ) |[

 دهز زادمان یادتقمربو ردقوب تب اهن هنس اوقنو عرو هک رد راوکرزپ مامارپ

 هتم اما دن ءو ردقوح هدانز ردق وب دعو دح هن امار کو مولع هکردر انا :

 زویکیا هد هرونم ها دم رو دنکو ردشلوا بعت كني رادج ام دلاو یراس واچ |
 رای دصب م دق های اع د وجو ه دن رخ اوا ی رخ الا میری رابیکیا ز وت وا

 یرلنک رددل ومآ م انب هلی رهش نس وس ضعبلا دنعو مان سدح ی ر هدلاوو

 دج و رودنکو یرردپ نک ارد رکسع و ج ارس وصا ایرلرقا و د وبا
 اوبو مور نا یرعاش كلرلت وب رد رلشاک | هلبا ی رهش اضر نا یرارادمان

 ( ضرالاو تااوعساا ديلاقم هل نم ناص ) ىم ات شقنو دیس نب ناعع ||
 روهطو ی مظع ك ران ول ردد<#و یدتهم و رع*یرل رص اعم ند افلخ

 | یکیدهم دمع ماما هکرد وب عا تب اده لیلد یوقا ن د ج هن رلت اهر

 (2الول ال ول ) ت وعیماص وصخ یداک « د وچو ندنک اپ بلص هللا هڃ
 رات و ج ارعم تج اص رب ترضح نالوا ( اداس راامو ) ها بط اختو

 یکم هلبا هفیرشتیذکو یعسم هلیا یعسا لر ودنک ایسال یم ودق یدیشردلو
 یدابا مما ینلقن هی هنی دم كرلنوب زعم همیلخ هکاتقو یدرو رمخ هنتها نسل وا |

 قاق وپ هز و ید ردن وک همان ه زعم پودیا م الک ند هفش اکم رس مام ۵ ماما

 ) بارط فاو (
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 ها E هل جج بودیا تعانو هغلقوب رات EE انهت fr هب وب ده

 غی رش صن ( هنلاسر له ثیح عا هللا ) ریقفروب نیدلیا تابعو ته
 هد . دمزونه هکر دل وفن ندّیط اا نا ریح یدتک یداکح لردیا نو ال۶

 لاجو مدراو هن انج ۰ نسل اویا ماما هلت رفاتس» نادر نکدواوا هد هرونم

 اڪ وصخ ۴ 2{ اوحا کت م دا بسکرابفص تو اوا وا فرم هلا یاب

 م درب ورب هک یت عو تاودو لاک “اداب ز ز ی او نی اعو .ER مانقلاو

 بودیشاا ییراقدروب ود ردق> هل وا روما یودتا رب دفن كال اه قح دی

 نسناریحا هدعودروص ویدیداوا تدا هنسار همخوب هدعد مدلول

 هدنب ری رس تفالخ لکوتهرفع>و یدلباتاف و ناو هرکص نوک یلالدتک |

 ندنوک جاعررلب دیدیدلبا تاج تیز توی اب ةیدایز ناو IE نم ا ۴

 ندعب اط ےھارب انب ییع یخد وب رلپ دلبا نا یلاو اوب واکرا متر 0
 هلتهج ره بولوا فرم هک اله تح یدقچنابچر هدنزاغ و كاکوتم هکر دلوقنم |
 یدلنا ردنراند كنسنوا هتسطا وبا ماما یس هدلاو كالکوتمهدانا لواوید رولا |ا

 یخ دناتاحنب محفندآ رعاو یدلب وسویدنیر ه دنوک هتنرولوا عقد هللا هناتعب |
 | بوریدلب ی راهضراع وز هلا اجرامد ریخ ندم ایه ماماهکن دلیاراخا هاکوتع |
 ضرعبا صا یس هضر او یدلکهماما ییدآ ك اک وتم هکاتفو ز هل انا ود ||
 || بویلصا هلب الك تالا یتسک كن ویق بودا ماهفا جالعماما ترضحت یدلیا |
 | ندزوبلواافشورلپ دب درولوا محل هب انە روا هنتوا كن ابخ ناق لوا ||

 ۱ توایشده دنعاسلوا هل> العیراقدروس یداواهلوالاطای رایدلب وس نيکو دنا

 | بويل ره+یرانید نوتلا كيب نوا لوایس « دلاو ید ریایدل وب تک هغلخ ||
 | بوب وفرانیدزویشب هي هسېکر خار یحد هفیلخ یدردن وک هع اما رذنلاقو رطب
 ۱ نوکحر هرئص ندکدک لرد هدننب اه وب یدتا لازا هم اها هل رهم

 ندحال و ناز خو یدلیا قافن هب هما یتسداوبا ماما ص مانی اعطب

 یاد زانا یدلب وسوب درد هدندصق ج و رخ نزتسکا بودیا مچ هنشنرفاو

 دله ورکر یبجاح دیعس بشر بوت اص خورفوروترب هکاتفو ر دبغار كروب نه
 نر ول و هنرهندا هن رخ و حالت وضات للا ىلع ید ردنوک هثنا رت كخاما

 دنش وکی نس ارس" مرح و راید راو هک اتتقو یدل زاما هلا هیشتوب دزنسهروتک |

 یس رب کر اب دل وب ةسکوا هم یکی لفت هنهکرب هاکاز راب دلقوب هتش وکر

 ك هفءلخ ی رب لواو زاد كی نوا یودردن وک هی ر ھم یس دداا و هی ۱



) ۱۲ ( 

 | كتا املا لکوتم یش ادن رقابنا یاو الوا یرارمص اعم ند افلخو یدیا یعالک |!
 نم رسما یدیا نیعتسم ییغوا یش ادن رق كلك وتم اهبار نصاتسم للغ وا

 لکوتم نکیآ نکعه هد هت دمرودنک هکب دیاوب ثعان دنیرلف دلوا نکعم هدیار
 یا ههیلا راشم ماما دج نب هللا دبع نال وا مکاح هد هنی دم ندشن اچ ||

 هول قیفلخ اتننک لرون ره ماهه ماما سد تویلوا نلاخ ند دصق افجو ۱

 د را) هکب دزابهمانرب هلساملاو ع رض لاک لک وتم هدک دتی|مالعا هنن اجماقغیلاع |

 كالذ یە ءان یدلفردصم هلبا یب ( یناکمافرمشیناکمنآرف یناتااذاوهروض> |

 بودیا نطو یالج « دنخ رات ج وا قرف زویکیا نسخا وا ماما ترضح |ا
 ضرع « دلزانهو لح اره نداد اج هقیلخ ذره ناب و تع رع هد ادب

 هلکع د ا ام ےل! ن اځ ورلب داک هپ هب رف مان یار نعرمس لره دنا تمدح :

 لک ون« ې هغيلخیس هت را رلب دزویپ شپ اسا ن وکر پ بول وق هدن اخ فورعم |[
 یرهلوا نکع هدنابودلاشو وا هی امنیپ هکلزمو هل اځ العارب نوحا رودنک ||
 دث راد رع عیجج بودیار ودقمل ز هدنم ارکا وز ازعا هفیلخو یدل وا ررقم ||
 نالواقلعتم هنمرک دوج لاک كهيلا یوم ماما یدل وا یلاخ ند هدع اسم |!

 ترضح رولک هروب نمهدهار ءا اپ ارعارب ن وکرب هک رد وبیرب ندنت باک. ||

 كم نوابوردلب نکو دیا ند هل نالوایس هدد ناسحا كيا اط نیان ىلع |

 نیس اچ ر هدعاسم ند رکن رضح «دنیاب یسا داو رولف هض عینی د هجا |

 رض اح یل ر ادعم ل وا م اما ترضح هدنیح لوا ررا ولی وید نیرلبا |

 نضع ینرارقا نید جا ك نوا هییارءا ر وکذ عو ردیا مان زذع نیغل وا

 اکی رک وب بوک نکرروتوا هلم وفر کا هدیارنم رمس نیربرب و هرکذترپ
 روا هيب ود نس هيلي وس طظرلعوبد:نیسک رک كمرب و oe هدسآا نس هر و

 ر ورک هنغ رش سلحم كم اها نوکرب ه درلن وک سه الا بس یی ارعا دم درد ||

 کردن ررب و هلا كم اما بودیازارپا یب ه رک دن نکرر وتوا هلف ارشاو نابعا |

 مرجالفررتس وکاض ر هلی الب کیی را ررا ولب وب هلپاربص نوک جاقرب رردپا تنم
 هبابیشرب ياكي ز ووا لاح ردرردلب هب هقیلخ یر ندنب مّطاح یب انههوب

 روا وا لصاو دم اما روب نرم غلم هک ھه درد وک هنا وضج كم اما بول و

 ردمقح مپ هليا یکیپ نوا كم اما هک دنچ رهرولق اطع یس هلج هب یبا رعالوا
 ندقح بانح زملوا نک یومق ادح ردنادر هم امایکس یمرکیرایوسویدر دماغ

 هکم رکو اهس یهز نمردنقوط لا ةو رولد رد هدا شما وا اجر نوڪکنس

 ( هنوبدم )
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 ) ندرانا یمالک ( لاج ال اب ح راوطا باعتا نم خابا بولقل اب یل اعت هللا یا
 ندلل اطیانا لع ررضحرلناو ندمارک ءالا هللا هنعنعرلتو هن و ردرد اتم |

 هالدا ا كاع لعا ) هدنرلکدردنوک هنع یزودنکریب همی د ترضح هک رردیالفت ۱

 تیلع لعاب ) هدعو راشم رو (راهنلا یوطت الام لیلا یوطت ضرالا ناق |

 هلنیصوتی رقم نب رش ثیدح ( اهروکب ق یال كراب لخت ہللا ناف روک لاب |
 هد اا لوایخد نب دج (راشغتسا نه مدنامو راجتسا نمءاجام )راشمروط |
 (قیفوتلاو قوا تفاوت نما لع ءارملا ) نيعتلاصخ عب رارل تاق هداقا |

 هيلع نيعلاو علاب لم اعلا ) اض وصخ ردكم اه مامایخد یمالکح

 لهاطاتنکسول) ادعام ندرلدوب ر دکماما دی زح ) ءاک تم 4 یصاراو ۱

 || تالک هيف اک رش نا ےک اهبق نسهسا نم اوسال س الا فاتخا ام ( ||

 یرل مش زس یت افو لداوح دم ماما اما ردک راو ڪڪرز لو ایناکت ظعاوء ۰

 رک هددادغو نکا هدنس هنس ید یرلتماما تدم وهج هدات زن دشب رک

 | كن ومأم تذب لطفلا ماینوت اخو یدیا هدنس هک ی جفرکس كنم رع یخ رات
 | ماما نسا وبا دجو یداوا عقاو هدن رخایس  دعقلا یذ هن لوای افو ||
 || اموعس# ید رنو هصلوق رایضب یدنلق نفذ هد رق یدق مم مظاک اسوم |
 همطافویدشر دلو یکتا ماناسومو ىلع كداوج د ماماو یداواتوق وامامه 

 || نيعججا مهبلع هللا ةجر یدلق راکداب یدیعس رخ د يکيا ف و رعم هلکعد ||

 ) یرکسعااب یورع)الع نسل اوا رمهاع ماما بق ام رد لصف 3

 : توعد هدادعد یداوح دم ماما هکعصتع» رکردب وص ندنآ رهم ن لیمعسا ۱

 | درک ند وس هس رولوا لاغر نو داو دغ تینحو فو -تساضنا یفلبا |

 | هرکص ندک دعا هی رک نامزرب یدروص هزودنک لرععما روب نموید زدی ماما ||
 | ماعا راد رس وک یی را دیعسدن زرفلوا هکینمی راب ددرد رکسغ نسناولا ۱

 : یر هدل اوو رب دع وط هد جر یحرات تزد نوا زویکبا هد هنن دم رول نر

 | لکوتمو یداه ېب اقلاو نسا وبا عینک كل رزودنکرددلو ما ما هی رغم هناعس ||

 | ید اه یروهشم ند هلج اما ردبطو نيماو هبففو یضنمو یقتمو مه انو 0
 لکو تمیم كل هتل یدرد نا رک ذ هلل لکو نم لکوتم ین الاح ردلکوتم |ا

 یررعاشیدیامدا نوللارعمآ هماقلا .دتعم یدرا عزتسوک اضروک اشا نیفلوا

  (هغلخ نم یصعوهویزهللا )یعاخ شقنودیه-ننا2عییاوب وییلدوینوع |
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 .لوسر "هرونم دن دم ه دنامز له س كدتک لدلکج ها هرص كاب رکد ردلب

 قدلف تراز نس هرهطم هض ور تولیق زاغ ه دنش ریش رسم لدلک هیالا

 فاوطیهللا تاب هليا راودنک ق دراو هب هم رعم هکم هل دتکرادقمرب هبة عا

 هز ده یهدم اش هن هدا دحاو نآ لدتک ید ندنا بقعرد قدلق

 ندلیرپ نکیاهرزوا ب امنادبویم هلبب نکو دیا یک ص عش لوا نکلللدلک
 هرزوا قب اس بولسوا یداک هنن صحت لوا ه دنس هک كن وک لوا هنی هرکص

 كادلک هم اش دجسم هن هکن اه یدشا وط هل یرلم اقم هرزوا یرلکد نک لوا |

 نوهع>ت ترعبر ندیاراوندقو نس مدتازان 4 ينضح لوا هد امز عادو

 هنیویدرب و باوج وی د م اس وم ن لع نر دم ماما نب مدزوصوید نیسوک 8
 تب اکح هفارا عب یلاوحا وب هکرمقح یدنلوط ب اتفآ لاک اب ل اج |[

 هع رد رلشمردٌدب هنع الوق كدا ز ی كاا دبع ن دم هصقوب هکر کم

 هنن رعس قارع کلام هکر لی و یدردنوک هسح هلا د دقو یدروت ؟ یب

 ندجخیدلوا ارحام ففاودلاخوا هکاتقو یدردب وا هلن دشت ی یدلک | ۱

 یدلبا ه دع و هص الخ ن دمبح ییودنک بوز ان همان هنف رط كالا دبع :

 نکل یدایا اچرنق الطا بودیا تنم رفاو یدردنوک ین وک یس هنرياعقاولاق |

 ناکمیط ب ودلبا هل ام ام ولکدوب هد هکر ب نس ودشک ه دنن اوج فوتکم

 لوا هنکج ه دیا تنم هزب نیس رات روق ن دل دی وب ییا هثشب یشک نر وتا

 رکف قو نکل شابا لان ندکحر ؟ یدلاخ وا شعد نوشا هصعت ۱

 نوک جب اق رب هرودلب یعودا وا لصاح یکلید هراو هنادن ز یس هربا ه) طا ۱

 یدل وا اب هکن ایس هیلبا هل و د ل وا هخ ونه هقح تاثح هلا رض
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 هدب ارطضا یلک یراک وم نال وا هدنظفح نادنز ی دراو هن ادن ز ند ریه |

 بورپ و باوج رایجتادنز ه د کد ید ردن عن رخو تو او ثع اب یدلوب |
 شل وا بث اغ هنهگ وب ی اش صنعش نیلبا نیس اوعد تامارک لوا هکرلب دید |

 یهبوصزویاب شلوا بث اغنامهشارفیرادنبدیق هنو شاچآرا ونقه هکالاس
 تاوحوبد زرویم هلو قذارا هکر دقت رهیدغآ ین هب اع" یدک یم هربب ید

 | لوا ىس هعاراکشا ین ارک كاما ترضح رایج الا دع نا راد درب و

 كماما ترضح هلج انو رل دردلباکی ندم ییکودیا ثعاب هتم الخ كس ون

 عیضا فک ) یر ند هلج ردقوب تب اهن هنس هبیط تاک یریغ ندنت ام ار ك

 هضعلا هن و ا ندرلنا( ۸ اط هللا ن نیو فی کو هلماک هللا ن

 ) الا )
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 تاقدص رفاو هنسا ةفراسر دموقن اوخو ۵طدرا د ددد یدن.کحتهلل یم

 ن دناعز هصن بولت وط مرکمو مظعم رفهحوبا د ماما ادو یدا ردنوک
 ما نوکحر هک ردلوقنم یدروی هج و هيه ز ولم هب دمهلا یسهجوز هرکص

 رفعج وا ماما ۰ دنن وعص ی دردن وک توئکمر هن وه مند را دع لضقلا

 هک, دزا باوج اکا نوم اء هدعب یدردلبوید ردیا فرصازهیراج هموتسوا مب
 دعب نم مدمر ونوڪکج هیچا ما ارحیلالح هماما یس مدی درون مناج منب یا
 ماما هلتهج رهو یدز وب م ده روک بس اس یکنعا مالعا یروما هل و« وب

 كماماترضخح یدرویط یکودایلوا یس هلوا هرزوا یرطاخءاضر كم اه

 لاها هک هدن راک دتا هح وت هي هنیدم ند دادغب هک ردو یرب ند مارک لج

 كد هنن امز ترغم ةولص تولوا م اح دزاو مانا تّتکرلب دفح هر هدن وک تالو
 ه لج ماما ت رہو > م رج الو راب ددر ه ده ه د هف وکلا با ق جلا

 دلا رغم ةولصو یدلا تسدنا هد د ی هر عش یک هداتفک یدلنا لوزن

 هدنامزرب ج یاغا قب نکل یدتکیدنلنا بودیاعادو هل هدمب بولیق

 هک هل هجورب یدلوا رهاط لج هل تع اسهکرابدر وک ی سل را یداکد شهر و هوم
 یص وضخ ودادغب یلاهایدلوا رها طظ یرشک لج ندزو لوا كتخرر چه

 2 دعم رگ مایه مامایکودتنا راهظا لجفولکد لواهد هکر زلب دب وط

 ۵ واب كلولب ءورک « ورک بودیا مهف نکو درا ندنتهج یر وضو ضیفو
 ی رب رهد انعمو فالخ یدشدب یس هوبم هکن اراب دراو هترا ز جو ج وف

 لوا هکرنردیا تب اور ید یتوب و یدنلوب رس درکج ىع رس هم کل هوبغ

 ررقم جد هب افعض شع وط ب قح بولوا نام رد هراض رع ضعب ره وید
 هدنرابد ماش هکم دتشا هلب وش نکیا هد رکتسع ن هکر دل ومن نددلاخ وبا یدلوا

 یاوعد رلشع وق هسح هلا دی دش كيکم رد دی دص دبق رل ثم روتک س وگ رب

 مدت تیک زرع هساخلوا مرج الف رلشعا سح> ود ردا تمار ےک و توب

 قیاوحاویدنس هبچک هلوقم هن نس مدریکو را بوریو ها جات رپ هيج ادنزو
 یدیااد وه یراب | تن ا دو ج الص هدنس اعسو اتا دو لو اعر مدروکم دروص

 یل مس سار كنیسح ماما ه دقب رش ماش هکی دلق یرج امضرء هرمجو
 صخر ندا ۳ نکح ردبا تد اع هھکر ه رد ٥ یعودناوا نود

 دک هکمدآ جاقرب یدروی ود لک هګدرآ م یراق وب یتا ام یدلوا ادب

 كک و دیاهف وک دعسم لدتا ادا زام تمکر حاقرب و كلدتک هریک دسر



 و
 ایسوس سس سس سس ترس سس سس سس سس سس سس

 ۱ ی هار ظذ هدودراو هلاوز سو یداوا مارح یس هعار ظذ هلوهش هتروعرپ

 تفوهنیو یدلوا ررقمیمر> هنب هدنب ورغشنک اماف یدلوا تباثهرزوا لالح
 هنروع لوا هنب هدفدلوا لیللا فصن كلل ذ عمریقم هلیتلحیرظن هک ه داشع

 تویلوا مارح یک یکلوا یرطن یدک حولط هک الاح یدلوا مار ارح یرظد

 هل رطهنه وردشاوا لال هلهحوت هبروع لواس د یدلوب قبفحی-

 یدلب وس ويد ( ناوخالا لضفاو تالقا اعااب نايا كبم) ردشُملق م رحت
 یدل وا رداق هب اوج الصا یدلبا را سه رشو لعخ اعلا نیب یفکا نابع |

 رو ماست یدلردندنب اعح ب ویلوا رداق هن دقع و لح ەوجولانمەجون |

 د 1 وه ا کر ند زاغ مفر اب هب لوا 6 ردرشعو |ا
 هک هبراجلواهدنن امز لاوز هدراهن عافترااما یدلوا رقم یم رح رظنلوا ||

 | «دعب یدلوب نیبعت ییلح كن رظن هرکوب یدلآ نوتاص صخش ل وا ندکلام |

 | مارح یرظن هن هرکوب یداق دازا یب هی راج ه دک دتیا لوخد رهظ تق و |
 | هتیدعفدوب یدتباحاکن هنس هیراج لوا هدرمصع تقواماف یدلوا مارح ینشیاک ||
 ۱ یرانهنط یدلوا ین ام ز ماّشحا هک اتفو یدتا حابم ی رظد قح ترضح |

 ۱ یراهنط هد رخا ءاشع تقو هنو یدلوب قیقحیسلوا مارح هلکعا روهظ ِ

 فص اماف یدلو نیت ییلح هد هن یدلوا ره اط یرفکت هلکعا روهط

 || یدلنوس اهقف ةا یخام ارح یهدنیح لوا ید اشوب هلبمان قالط ه دایللا |

 | یدتا حابمرا رکد یف رمت ور طد ادخ یراب یدتا حاکنرا ارکدرک هد ۳3 تقوو |!

 | لها ءالع ءةلخ نوم ام یدر و ماظن یکررغرردهن اوج ماھ ماما هکن اچ |!

 || ردیمراو هسهکرداق هب اوجو لاّوس هل ,ةموب هدزکیجما لمس بودیا هجوت هنتب |
 ) ءاسد نُ وا هللا لصف كلذ ) ند روغ وا رب یس هل ی دروص ود |!

 نوعی قااخ هقلخنوماهیدرب و ی اوج مسن نلضف كماما هلبایع رک صن ||

 ۱ ا طح ه دم داه:>ا ے مب ی زک ودروک یدلبا ناوارفو رکشو اسو دچ هن انح |

 ل” رهم سل 3 هبطاف ترصعح 0 دسلح لوا یدلب وس و د گر ؟ودلب يک :

 یدانا ۳ 6: ۰ رفع وبا رج ماما ىلضقلا ما یزنحد هله رد E 0 رز وا

 شل زود ندصلاخ میس هد ولسسا هنیفس ن وم ام راد هتب رخ ه دنیخ لواو
 دروامو کشم اہل اغ هکه دنا یدروتک قرظرب رو زدلاب ندصلاخ بهذو ۲

 یداکج تان ولحو هب رشا هدعبیدتیا بییطت یسلج ر اکا هلیط ع او او |

 ءاعدسکرهبوقلاق هل وب ولل وب هرکصندنا یدنلق لوات یخدندرلتا
 | هلرمخ

 ( هلم )
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 هک. جوز هن ام ارکلا وا ناوج و لوا ین رظنم «ریکاپرتخد مان لضفلا مآ ||

 كنومأم هقیلح نویس بعء صا نال وا نادن اخ یودع لوا اما یدلق ررعع

 | ند هيس امع نام د ود تف الخ یا ھنن هک رثد داوا مومو نو رح ندشئول ۱

 | مزالكفک ندایند رقکوش تلودمزو بودا فو خن دكا لقت هيه ولعنادناخ
 ۱ رخارابدلق رودق۰ قرص یرادعم,ی راق دل وا رداق هعنم كنوم ام ويد رولک 1

 ۱ یدلکد هسرار ہیلو فد وەر هعملح هد هد ص هنر هو یردلوا نکمعنم هل هد رط 1

 ردلکدردافهمبدنیأرو نسحو کو دیا ریعصو لفطلدح ماماراک ر خاراب دروک ۱ ۱

 | یدبا شاب لث اضف كما هسیا ن وم رای دلق هن اهبیاوقاو لاعقاهلوقءونوید |

 || ماماویکیمولع لر اس بوبم هلوا لیاةم لض افاور اکآ هدنرصع امهفوالع |

 | نک ه دید باوص ند الع مرج الف یدیا شلق كارداییکودیا یهو كمامه |

 ۱ ند ه روا ی رک ههیش وب بوردتا ثح هلم اما كروتک یا هسپآ یسغنف ۱

 ۱ رضاع ىکا ن ایه ندننس الاطف صع لوا ق افت الاب: دف درون روکا |

 | تلجخو مزل مو هدنم سش هل رطره ید ماما هکب الو راب دتیاراتخا بودیا |
 هعلن اشن رکن ند هردان لق اسم و هشت مدّقم نوک هح وب د زس هلنا هدز 1

 اا ار ذوو ارحاو الضف و الوراء دروتکهنوم ام ناوی ذ بولوا رضا هلرال اوس

 | ماما لبا سه یب لیجتو ريق وت« دمبراپ دوتا جاوب والو بودیا تیعنج |
 | یدالواوارزو كنوم ام یکیودلک نیم یدنا وا توع د رفعج وبا دمت ||

 ه دنلب اقم یدارودتا س الجا نیت وصلا نیت هدساح ردص نودیا لاشتسا

 | کو دتاراض>ا منکا نا كلذ بغ یاسو کسر یتد هقکان ا
 | كل اهتم هنم الا تام امه ماما همعزو كل اس هنضارعا كت الكلف اسم |!

 || هی رابا وج دد رت الب م انتحاصف ماما ترضح یدلیا لاوس رپ رب بولوا
 ا نالوا رد اص ندم اما ناه درلنل وا زر صاح هد هک هلهحو رب یدلو مادقا

 | زوفط سکره ی دنلب کودیا باوصو قح ضع هللا ناب ر ماهلا یاوحره

 | تعالبراثا هلم اذن رهاوجو تحاصفراهظاكشو ببر الب رد لفطر هدنشاب

 كنس هل جو یدنکو د یرالا سكفک | نباهکر لب دروکرایدتنا بت ن کسودتا
 باطخ هد ماما یرلتر وح هفیلخ نوم ًاهرکوب یدلرب و هرزوادا رمییاوج

 هدک دتا باوج وند ردیلگدمزالو باوص كا لاوس هتکانیا هدزنس بودبا

 یهو لضف ناتساختو یاخرک طوطو ادانشلکاو کک لبلب لوا نامه

 ه داتفو ح ابص هک هسیک ل وا هکر دیک ( لاوس ) یدید یدلبا باطخ هیابص
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 3 دزم ااو یداک هد اد غن هقيلخ هرکص ن دک دک لییرپ « دعا

 رج د کیدا وا نو ن ولوا محل ونم می اچ ند ره غ ھار دیص هل
 | ج رفت ی رلثا بولوالوغشمهبعا یر اس نح یدرارروط ه دنا لافطا ض ءب و ۱

 | قحا راب دنل مک هلی ارارق لافطا رت اس یدلوا رهاظ هفیلخ هکاتقو یدرولف ||

 ِ سخت هرات وي هقیلخ یدروط بول وا مدق تباه دنماقم ودنک داوحدج

 یکودتیاافتخارلنا بوروطتباث نس ه دیا رارفندزب كباعکا هکدنیبصابودیا
 : قط نسحب هفالخو هرودنک كرتا هدک دشا لاوس ودرس هک ا لبه هب اهتحا |

 هب هفیلخو هم ودنک رک نب یدشکد هرازف یرارق یرب ره دبال یدیا ند زوب رب |
 | هقیلخ ی درب و باوج وید رد رسبم ریع مرارف ءاش اکاردررت مط نسح |

 | دم معسا ددرتو فق وت الب یدیدردن كعسا ب ودیا ت هنب اوج كم الغ

 | هد م وح یه هعیلخ نامه یدلیوسویدرد اضرلا یس وم ی لع نب
 هک اف و 1 هنهاک دص یعودلواهح وتم تور وچ نیش ا و یدشا اعد

 رهاظیدلا هذيلا رب كرلنا وط نالوا هدن را دز اب یدش ربا هنهاکر یک
 || ندقدلوانادد یب و بد اغ نامزرب ناغ وط لویدلاص هترپ رلحارد نالوا

 | رهاظیت ایح یخد زونه یدنل وب قلاب كرح وکر هدن راقنم و یدلک هقحهرکص ||

 | بولا هنلا عه اب ل وا یدلف غ ی راکش داتعم ف الخوب هقیلخ ردرد ||

 هن هک قو یدروب هج و هرهش بوی وا دیقم هلا دیص قرا نوک لواو
 || هدنرب یداوجدم و راب دالیارارف هنب لاغط ار اس یدلک هلع نالوا لافطا مج

 ید لوا یدابا باتط> ود دچا بوک ن نفب هم اماو یدا 1 مدو و

 | ردن ع ودن وط هدلا یدتیا هفیلخ هدک در و باوج وید نینم وا ریما ا كيل ||

 هکن دی د ب ودیا زار فشک جد د اوج دم م اما ترضح ید روم وہ د |

 ۱ ۱ ه دنت ردق رګ یغودروعروط هلبا تم > عل دب ه داعس وج يل اعتو هراعس قح :

 ۲۱ هک ات هبلیا دص یرلنا یرلن اغ وط كن الخ هکر دشعا قاخرلقص# ا هدرخ

 شد راد ریو E BEE NR تذل الس ||

 | كم اما هل رظن ناسعما یدلوا بعتم هلت اغ ندب اوج وب نوم ام یدردلب

 هک نعد ( اةدص ییطصاا ترب نم اعح و اض را نا تنا ) بوقاب هنس اوس

 یدید نیس ف اص دنزرف كن افطصم لاو نیسلءوا كن اضر ماما مچ نس

 .مامارد بودا مارک او زازعاو یدتلرا دنیا س یدتیا راوس هنک در یم اماو

 كنب دنکو یدلبا تین هکغدیاداماد جد یرلنو یکی ودل دیاد اماد ییاضر

 ( لضقلاما )
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 | رفح « درب یکیا كنب رانعو نغج هلق ب واک بارع ار ی ز اکو یغجەل وا
 نامزاکب ی هصق و نوح یدلیا نا رک هفیلخ شلیوس یتفج هل وا

 ةکم دلوش شنا فس ًانوید یدینلق عفد اضف لوا هکلب هک دملی وس هدننایح ||
 یس وا رش ابم هادا یتولصو یس هک هلا هقان كن ارعا هرزوا یکودید هک ره :

 هداح یودتیا نیږءترلودنکو بوبمهلوا نک م رذ>هدنب رقیرا نه نوراه دمب

 | تنومآمشایا رو هظرب رب یس وب ناص یکی دصو ولم هلی لس بآیدقرم ||

 | هدنیامهک تنی ارهو شقا وسی هغ ره ارا ره بولوا بس هنساکبو هجون اددزا
 تناضر یسومنب ىلع ماما هلطباب وشلوا لاح ندفسأت هرکنملعفنالوامفاو
 | من ات هند الو ناس روخ یناقو ردیفاوعلاو یراوبلا « دوت ینالاومو فانلح ا

 كني رفصیح راحوازویکیا هکیدلوا عقاوهدهب رق ماند اتا عبان هرهش مات سوط |[
 | ندخرات یرلقدلوادهعیلوویداوب قیقح نکیاهدشب یللا یرلق رن نسهدنرخا |

 تدماما یدایا رو رم نامز یرادق» یا تردو لغرب هک ه نخ رات یرلتافو

 0 رفع>و نسحو عقاو واا دم یروکذ دالوا یدشنفق فک کودیاهدیم رکبیماما ۰

 | نیعجا م یل لات هللا مهجررد هشیاع خ قجایر هغ رکاهانیسحو مهاراو ۱

 ( ین رلالع ی داو اد مع اجرا ماما بق ام لصق رد )

 ٠ بولو ۱ یتیم هلی ینک رفعجو رقاب دمت ماماتب اهر ر روا بلک دکرلنو ۱

 | ردشلرب و ترهش وب د ین رفهجولا هراذوب بواوا یرلتقف اوم ه دعساو نینینک || |
 | مکرم اما هرکص ند زس مدروص هی اضر ماما هک ردل وقنم ندا نی ناوفص ||
 : زر | ام ترا د اس وک یداوح دوب د ردرانوب هتشنا مدي دردعح هل ءا |!

 | ماما هدکدشیا بل وب درد ریغصلفطز ونه ران وب راروتاوب هدنشاب جوا هدرا ||

 محو مع ند نه ور کا نم ارع اصازلوسر تب لها بو ری و باوجاضر |
 | تح تم اقا نکیالقاندن وب یی مش نسكناسبع ترض> یدید ردنراوت
 || كناضمر یرات شب ن اسقط ز وب داوج دج ماما هلا و درود ردشلبا

 مان هيب و هنیکس یس هدل اوو یدک هنلاع دوجو هد هرونم هتیدم هد زوفط نوا |

 | رویش نی نکلرد اصن صو عن ام ود اوج ماما بالا ورد دل وما

 || یرع اشیدبافد رش تاذ هم املا لدنعم ولت قآ رد ادیوه یودیا داوج |[

 | ند افلخو ردي رطع( هارد اقلامن)یفاخ شقوتارفن رعى اوبو لج ||
 بونا و « دنش اب کس دنت اف و یاباب و همم ا ونوم ام نالو | ترض اعم | ۱

TS 
 ت سس



CED 
 ۳ ۳ ۳ 7 ي ن اجا

 نیغاوا بع هل وطصواخ هنتي لها نکلیدیا ندنما دخ صاوخ كنو.

 یکودیاط ساو هدن رانی ام بولب روکه لیا یا همره هدتبلایلاصء كجهلیروک |
 كل رسرب نس یدلق باط یی ودنک اضر نسل اوبا ماما ن گو یدیا رهاظ ||

 یکم ها زار فشک ههمعودا وا ه دنابح دیق نکل نیر هديا نیما هنعل دو |[
 هد روصضح مدح نس ها تن اها هدنظه> رس و هک هلی وش یدلق هیش |!

 هرکص ندن ای و دهع ماتو یدید نس هيا تن ایص ن دخزو درانیل اح ||
 تاق الم هعراوکرزدجو یدل وا بی رق ملجا مب هکنس هل وا شلب نره اب |ا
 ردک رک لهسا نوتقم موس ندنسهمعط روکناو رانا یب بب رق نعیدشلف اب 1

 نفد هدنجوا یعابا ل دیشرلا ن وراه یساباب یک مب هقیلخ ك مکودتا تاقو ۱

 ه دلح لوا نیغلوا تفلاحم ههللا ةدارا نکل رد رکهسلبا نی دصق كمردتا |
 بونا وب دقدنم یکش اط هرابکیرا ردیا ی دصق رفح کر دقن زالوا نکے د ||

 تح رد رض اح ه دلحم نالف مدقرم مب سپ زم وا سیم یس هل ز اقرازم
 هکنس هرس وک لګ لوا نس رد رهاظ لیبس ءامولطبط یا هدا اح هکی دعش ||
 هلوا بث اغوصلوا لالا یف اماراهل وب ول هلی وص لوا یعدقيم هل تبعرهزاق |
 و هکن ۳ هک رها مرگ ندن وب هیلبا نفد ه دنا نی رضاحیم هزانح مد 9 ۱

 هلرس دات الاخر هنا نکرادنقاکیعز اعرل هدیا عضو هب الصم كنس ى غوا

 توا نا دنس هود ردکر ک هساک صح یب رعر ن دا ریشص راول الا ه> و یلیع ۱

 راهنز اما ردک رک هس ر ویلیق ییز امن نکیا ز رقهیع العرفس رابغ هدنهجو |[

 .ندقدروی نیس هدیا جا هدنل بویغوا یاو>ا ویو رس هی زارمما فشک ۱

 یدلبالکا راناو مزوا ۰ دنسلح هقیلخ اضر م اما ند همک نوک اقرب هرکص |
 یدراو هت داع یوره تلصاا وبا هک ه دق دراوآهنس ارس مرح بول اق ۱

 یدلق حو ر میلست ینوکی کیا برویپ تاصلا ابا اب ی دتیا نرلکج ہدیا |
 ی یعوط ید شا ییالک وب ندمامهماما هکردل ونه ند هغرهر ول نه هن

 ىدا و رلغا یرحنا یرحما بوتوط هنب زوب نا اسد یدراو هنسلحم نوم أم
 مس هلیا ساقلا كنپرلب رفع ضعب یدیشباکترایعف لوا هک هچ رکا

 یدرلغ آو ر کا لث اضف كم اما نکل ید راشم روک باوص یکم رد لت اق ||
 نس هبرک هکانقویدرلغط نب رکج هلا یشنا تمادن بودیاداب ینا باص نسح

 لاله ام وع“ دک قل شلف مالعا رب رب هن ومأم هک ره قتبصو كماماشم روک

 ( ینغجەلوا )
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 یدلوا هجوتمهقارع بو دا جوز هه لارا تم ماما ی رخ ارمخ د مانهبیب> ماهدنلوا
 د او ها بوح هل هر ده لو د ام ا 8 اما هک رونلوا ) تد = (

 | تاذل اب و یدلوا قرصم یبا نهك هقیلخ هدقب رش دیع رپ هرکص ندقداوا
 || تولوا رها فعض نیلقج هيل وا رد اة هغ وا هبطخ بوقج هی الصم

 | ذیطخ وران وسقیج رانا «رعرب مزب یدردنوگ مداهمامه م اما كال د ىلع ءا
 || اههتسا ضر ماما هک اما ید ر دل وب درلتسرپ ویلق یز ا بوق وایدیع

 || نکل یدردن وک یب اوج ردیلکد یرلم ولعء دوهع طو رمش ه د زب ام یدلق
 | ناك را وید رلتس وف وارلنا ةبطخ ه دا ی دلق افصا یب اوج لوا ن وع ام
 | مرکا ماما ترضع مرج الف یدردن وکه نس هن اتسا مامایلم ن ایعاو تلود

 | رلي دتا ررةمجورخ هرزوا تنس یراق دقح هزاغ لسو هلع هللا لص ےظ ءال وسر

 | هلی هبیط جاور بو دیق راص نابسلیط ه دنس هما و ويک نیس اب رضا |
 : هیالصو راب دد هجا بولا اصعر ولن صد حوا هغ رالا هرکص ندّیطا 0

 | سانهق اع یجد هزکرب یدردیا لیل متو رکن راودنک هرکرب نح راید روب هجوت |

 || ترمضح راب دروک یدردیک ل ر « دیا ریبکت ندر وغوارپ سابیق ی وفارشاو
 : یر راکتم رح یی رانا بول وا 5 داس مه رسما 0 ايعا دی دانص یدعب ها ماما

 | هكى دل وا ادیب دبی ةمخز و هی ع "هل وا ورام اف راب دتک ل ردپ هج رل بقع

 ریمکت كم اما راععاو راحههاو تاناونحو ر ویطو شوحو نج و سا کات وک.

 دوعص هرم راد روک لول 9 و هک ماما صاوخ ید ردیا تەق اوم هنلبلهمو

 | افلا هل ددص تف ال > رعد رد ی اما ت رمح ولع قلخ هرکص ندکدتبا

 | ادیپ میظع هنتف رب دریو ینلاقحا كعب قالغا یاما ق افت الاب ندومآمو
 | یدلوا م دان هنفیلکت لالا ین رلب دریوریخ هل وم هللا فی وود روپ ولوا

 || رارمخ بق اتم و یدتکبوقل اق توتان ربع نکیا ر رقم ج ان فءضو

 ۱ دل رکتمه نم ه د رغ دب و یدلک تک هزچب ان را دم رب دج ا هل بوردنوک

 ۰ یاناوی اطخ صارمسهنود هزک ارس مرح هکر دوب بسانم ی دلوا رم سهت وقت

 ْ نکدا ه دهار ءاسا اض ر ماما ی یدردلب وید مس هروّسط هنگ دو بح اص

 هرزوا قلاش تولسا تولک نس a اسا نومْأم رارکت تود ناکراو یدنود

 ٠ تصخ ر رادّعمر ام اف یدنلف ادادیع هولص ب ولبر او هب الصم وی 8 |

 1 ی ودتا تاکت را توا وا ٌثعا هیمشخو فوخو دا دزا ل وعام اضراو

 هک هحرک ارکردل وقنم ن دعا نب هکره یدراو هنس هبنهقلوا مدان اعونەلاح
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 ۳ یدل رب و هپ هس ابع كب دارص اس LES 3 ه ولع دح اما د وا اما

 نداهتنا ین هولص هپ ایسا روانو دج یداق اشنا هعیلب هیطخربو توعلاق

 هیه>انسلع مكاو مال لا هيلع هللا لوس رپ اّق> مکیلع انلنآ سانلا ایا ) هرکص

 ران بس عب ( ماللسلاو مکطا انیلع مک بجو كلد الا می دا اذ اف

 ك رس نادنتهحرع اسانا هن رت رضح لس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 رد زرفم گفح هدر دک اش مالسالا دهح ن* كل ذکر دراو رفح هدزک وتسوا |

 ان کو

 هزکو تسوا لرسیخدزب نمس هلقاطعا ه زب نح نالک مزال هرکهدهع هل رس هکر

 اروم یعودلوادهء لو ت اڪ رمامآبودنا حور هرآرم ڏه اط کک هدک ل(

 بول هل وم أم سلاح اضر م اما هک ردل وقنم « دیذیا دم یدنلوا اشنا هبطخ
 لرون لاک یص او ضعءب كم اما ترضح هدق دال وا لالحا هلمجووب ۱

 ی“ هاا ما ٤ كرمطخ اوب هلا راشم ماما امارلب دلوا ناداشو هلانحرف :

 دهع لو هک نهد یدلپوسهنغ الوق بورونک هنب روض> ین رقملواو یدلب |
 ی دابا نحر وب د ها ضرع ع ورف رویس هر قوب نعرو هج نايل وا |

 ۱ یدوقوا یت ایاوبو ||

 دوهلا ن دوهعلا ن ودود 9 ([ تب زن وع ال تلا لها و

 ی اص مبهم لوصف هکر ا زا هرزوا ل اونموب هب دهوا تاک ر اما 8

 یطخ یدنک نومأم ) یدلک مزالیرب طست دهد راک تالذلپعءانب یدلبا لقن
 ےحرا نح زا هللا ممسب ۱( روناوا ناسهکر دروص همان دهع یو درو هاضر ماما هی

 ید یرلتربضح اضر ماما هدعب ( دیش رلا نوراه نب هللا دبع هتک باکاذم |

 رد ول ی روص یدناوا طو> ه درب هن رح كنوم اهو یدز اب هم ان دهعر 1

 دهع كم اما ت رضح اما ( ةمكحلا بقعم ال ءاشب ال لاسعفلا لقا دج |[
 نکل مد رب و اضر هصوصخو هليا یا نینم ول ریما هک هج رکا ه دنس همان 0

 ار ار رسا مج ردراو ةا هدنکودد ردیف الخ كنو نوع 2٥ دعم اج رفح

 کو یدحا هل اب و زد راس روس «دافا "کوا ضر روطسم ند رلزا

 ( هدنلوا )



( 4۰۱ ) 

 مزال كعا لقن هدج دالوا ندس اعلاتفالخ تل ود یدنشاندلضف نان هو

 یکه دص وصخ وب و یدلوا عونمعت» نومًاماف یدمروکر اجادجوبدرواک
 ماها هک هج رکا یدلوا مولعم هنس هلجج ك دب دانصو رباکآ قعیزع و ےیصا
 تداهش نال وا روتسم هدي * د رب سد یدم رر واضطر هب انعم وب الصا اضر

 دیقم نکل یدلبا افعتسا ماما نیغ! وا مولعم ه رو دنکه داسهشلا هجو ىلع
 | هدوهشم نوک رب رخالاب یداوا هدابز ماریاو ح الا ندن وم ام بانج بویلوا
 امایدل وب نیعم یلوص> كص وصخ وب هدن روضح تل ودو ند ء,ایطع

 || نومآمالصا هکب دلبا ضرع مق « دنل وبق هلطرش ل وش ماما تریضح

 یکیا و هیلق ل زعو بص یبهسچآ و هیلوا رداص یهنورماندی دنکه دنت ایح
 هیغا ر ودص یظفل تمهح « دنراشی ام بویلبا تعج اره هلتهوصخ یک
 || ۰ دن رانرب زویکیا ه رزوا لاونموب هیمروم ربیع یبهدامرب جه ندافلخ نیناوقو

 | باو باکو ارحاو ارزو ی ہدن ومأم دهعو یدلوا تبعج ینوک سبجنر
 5 دع یدل وب لول فش هر اخناو نت وام نالوا دتعولح اشک ا هل اب اعو

 هبا مالعا هرلنوب یار مب یدروتوا هتف الخ رب رس بوقیچ نومأ هللادبع
 یدلب یعودلوا دهعیو كم اما یشکر ههصقلا یدروب هلهس ن لصفوبد

 | ترضح تلودناکرا هدسج كج هلک هرزوا نوناقنالوا یراح هدرمصعلوا

 لی هجورب یرب رهو كليا تعيب ندم امه ماماو تملک هناوید هلت رضح سال
 || ۰ دسبجخ كج هلکو یدنلف هیت نص وصخ قلا نب راوکرپ و نی قال درب
 | هل رهماج لشب ماما ترضح بولوا نانس انشور هم اکنهوناوج تیعمج هني
 لاک یدک هماما سلجتییلد هدنلب یس هم اع ه دنش اب ب ودیا مایق یکورس

 ییوبامه صا كنومأم مرجالف یدرولوا هدسام ید هدنسار ارلتاداس هلباراقو

 | لاهتعب لواند لج یدلبا لابقتسا هللالج او زارعا سابع ییغوا هجوم
 | ردیاهاندنتعب ن وم ًامیدوق هن وتسوایلا ك سابع بردلاقنیلا مامااما یدنازوا

 سو تو و سس سس وسوسه ل سس تست تست سس

 | ( ها لوسرمب ایناکاذکه ) هسیا مامه ماما یدویب لدب طسبا بودیا سابق
 مس رفاو هضقلا یدریو باوجویدیدردیاتعی هلب و هللا لوس ترض> هک ین
 ارمش و اطخو یدلک ه ادم راتلخ شکرز نوکان وکو ید کرا راضحا رزو
 دهعیو ماما ترضح یدنف وار هدیصقو را هبطخ نوکانوکبولاق هغانا

 هيلع رب اوج ه دعب یدلق راعشا ران وعم قلعتم هنغ و دل وا م السا هعملخ

 یدنلقمیز وتلانمولامرسنیاهن هدنوکلواویدنلوا میسقن + یک | هینسر هدایطع

 ( ىلع ) (0۱ ر
 کس

3 
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 ن خا
 رکن ندزلز انو یتاود زب نت ه دات رل دان مظع تداعس نی٤ ی اق الم

  رلیدنزا نو رش سن دح لوا بودی ا مادقا هتب اک هلشع اس مانا یرا دقم ك
 | اراک ردل وقنم نی ریشق حس قلا وبا مامارلب دلق تیضو یس هملوا نفدهلس و

 تیص و یتسعلوا نفد هلس و زاب دن ز اب یی رش ثب دح و رلیضعت هيل اماس

 کال اوخا یدروک هدنشود یت هل وا قران دنع اشم هل رمصع ل وا راب دلق

 یمه اک هدنناکرب ( هللاالاهلال) هاک الع و لجق>ید روصوب د یدل وا هج
 تعاج رب ندزو اشو نویفوص هک زوئلوا تناور یدرتو باوج وند یداغاراب

 ده لو یزرمس نوه 3 نیم وا رتا رک ك دتشارلید رک دم امار وّصح رع

 در اتش اپ هفیلخرپ دمع تما هکشفیا ثباصا هان ریتم یار عقاو اف شع دا
 قتنس مارک ءایدنا بوی هرلفا یزان هین نیسا دغرلب عو افهضو دیک نیس ابلارةف

 ییزامن كرل هزانح بوراو هثب دایع کلا تلخ تاذل ابو هنن هساوراجخ هزژوا
 فب رشتاذ هدیچ لاصخ ناناوار گکسذ وب دا هلن هرب وولنق یسودنک
 سولج حب م نک رروط تو ایط ماه ماماهدنراکدیدرد دوحوف هدرک هدیدنسد

 ندماظعءاینا یرلترمض> نوقعد ن فسوت بو دیا ت اط > هم وق لواهدعب یدتنا

 یدروت روایط اب حوسلم هنا دسر رزو یدریکرت امه جب ا د یهذنکیا

 نیس  اصم هلو او یدرروتوا ه دنظ اسب و دعمك وعرف ل آو

 زکریفبصنا هلأیدو تناماو فاصناو لدع نالوا ی هماما سد یدرروک

 توب ؛ یزاعتا هلیاهدعو هک هنس رهو هوا قداق لداهدنیکح :و قداص «دنزوان

 م ارح عد طءو سوبا هثیدانعیلاسعدو هاه« ی هسحو یدروب هلو روهطو

 (قززلا نم تاتیطلاو هدابعا می رخا لا هللا هنیز مرح یملف ) وند ردشم هلا
 یو دتیا دهع لو یزودنک (نوم اماما ) یدلق تو الت یس لا

 ن نوم ام هللا دبع نينه ولا ما هکر دند روب و نون ت دانچ ش تب اکح
 هلآ قح ترڪ > مدعه ند زعا س ولح هش رب ریس اشو الخ كالم نوزاھ

 دعاصتم هب هبلاع همسر ل وا تواوا یقرطرب یا ۳ ایصح رکا هکشاا دل

 نیلک اولعا كنیدالواارهزه مط اف ترص > رک نعد نیاضقاكبلاطیلآ سر واوا
 لیسس رب هل وعم لوا تو الخ هطخ ضار کیو ند ودنکو ھل د ۱ دهعلو

 نصا > مرج الف هل ول ناش ءالعا ها ناز وا حيال 2م رمصو بتلا ڪا

 ید یدلنا تروشم e اعم وب هالهس ن لضق ندض ادن ۱ ناب

 نیحرو نم یدلیوسورد رد هن روک شاپ وشیصوصخ وب هلتس>|تش ادنرق
 ) ییاتءموب (
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 رول بشن ک٥ دن رب ھر ٽر ادھر ەس ی ودل وا مارملا روسیه هل داهش تاداعس |

 یرلترضح یسوط سا ن دمو یزارهعرز وبا ما انالوم ندنیت دحم دعایدرک
 ماما لال الاو لاةتسالا هجو لع بولوا اوشدپ هنس هرمز القعو العر اس

 یر ادم حس رف رب و رای دتیا ی دصق تاق الم نب انج ل اج نح اص م امه :

 ه دنتلا كن هبق ر یروتسم هلطال رفس مارک الا تحاو ناش لوارلب دنکوشراق |

 تصخرهم ادخو باح نوحاراتساو بار زوروق ووززعم هدنتسوا اهشزپسا 0

 لیمجوکرزپ دج اسو لیاج دیس یا بودا مات ع ضن ضرءمامایکیالوا یدلرپ و
 یزنوساوا نوصق> اهم نالوادا دجا وابا اک سو !دخ بهم كراوکر زبدج ۱
 راوکر بیر اب بودیارادیدضرع هلب اع مفر مبا مور ن دنت ور كل اب لاج ||
 تیدوبع ضرع بوب دهلی ادنم هرهب ی نم لج هلدیا ور فو مش تب دحرب |

 ءاضرا رادقمرب هب ابهش “هل بولوارداص یر هیاع ت صخر هدن راکدتا زانو

 ینبناجرب كنس هد رپ و هبق ی رب ندب اج ناب رقم هلرفب مشیهاو یدعاوا نانع
 یدرو مالس هلفطل منی «رخزما زن الا مزال ءال وا ماما ترضحیدردا اق |

 یدلف رادیدضرع یک باتفا ندیا رو لذب هن ایل اع نایکاخ ناناصم ةشوکو
 لاج مما ها ندیا لابفتسا م رج الف یابارطعمیلاععامد نبط)یوسک ییاو
 یدلوارتسک هرهج هنلعا كم امارنسا یک بواوار اتم یک شهروک ی ھالال وسر

 هلبا قاتشا تمروسزون هندی ےس بواوامن ام ماحدزا هنن رخت ت داعس كن و ی یک

 هللا لوسرنبا اه دن رک اواکب و هل اه دنیک هضقلایدروازوب ههابس ناخن دقاریا

 اوتصنا ندفرطرهینام رقاوععم | هد عد ی دب وقالب واو هدورطر هل راد ا: نه

 یدروبو یدلک هم الک ماما ترمضح تولوادراو ندتس تاهح ناشالاع صا

 هلا هنعنع جد رلنا ندق داص رقع> م راوکرزب دج ےط اکی سوم مدج ام دلاو

 قالخ ت رطح لیریج ون دنیما لی مج رلناو ن دعا اخ ل وسر ے٤ رون
 اهلا نم یصح هللا الا هلال لک ىلاعت هلنا لاق ) هكر اردا لقن ندقب الخ

 یادخ مغيب لبراخ نعد ( ی ادع نم نما صح لخدنمو ییص>لخد

 منی ےک ( هلال هل ال ) هکر زرو تّرع بر بودنا تنا ور هت اج ماتیال

 رولوا شا لوخ د هلق منبهلوا شید( هلاالا هلال ) هکیک ره ردم عید ر علق
 سیم وب لوب هقنج بولوا نیما ندعاذع مب هیلبا لوخد هم دص ح ےب مکر هو
 نایاس كن هيف مافیااع مادخ یدلبا لدل یب رش ثب دخ هکم اما ترمضتح .

 رادقم لوا مارک ءالضو ماظع +ءا ناک یدنلق ن اتع ء اخرا هرتسا یدودنا
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 تاکربلاو هل مایع * موفب لاحمالماماحورخ

 كکودد لوا نیوه رولت 3 ندا یدروب ر ردشعا مظذ نذکف غان

 ندزکف ارت لسا ل س هکتب ردیشیا تب اه ن زلب یدروصوبد رد ؟ ماما

 نادنب یع ازخ اب هدکدیدهیلیا ولم هلل دع یب عو ق رش بودپا روهظ م اما رب
 نسج ییعوا كنيلع هدمد ردلع یدیش ردلو كنا هذعد دج غوا ماما هرکص ۱

 : یدروب زدیلونالوا رظغتمو هڅ عاق كك ودید نس یدنعاده دز رف كنسح و ۱

 | ماما تروح هصّلا یدروبط : قشک ک سرلا ىلع ف س هعنرا هب كم امایکنانوا

 زودنکیدی زاوکرزب تاذر نیس رردقلا لیلح موصلا کو مونا للقاضر

 | ضوع نمود | نم )کر ردا تباور لفن ندرب مغ د تر طح یخ دانا ندنمارک و ءاب
 لها قع اش ىع اق هللا هاب اد یعافشب نمود ٩ نوی دوخ هلل "هدرواالْو

 | ناش طع هک ودفن رشتردجرپ ( لیبسنممهیلعامت نون امافیما نمر ابکلا
 | بولبقهک اص وصخ ردلب اق كغ ترارح عفد هلا يح بآ وب نامر نالوا اک هنیداب |

 اھا رناضیف لص وضحخ وب ناراکهاک وغ وس

 ماص ۱ ءافتیاادح او ام وب نابعش اص نم ) فیش ی دح ادع امردلی ام

 || «یهنیعبسدنم مول لک فب 2 7 ها لخد یل اعت هلا باوت

 نمو دما ركلا هللا نم هليج و و مالسلا هيلع ین ۶ یمز ىف هما م وب شخ

 ترض > ( رانلا لعهد سج یاعت هرلا مرح هرغ یش ولو دف دص1نایعیف قدصت

 تب دحر ورد هلوا تب اور ندم ادب ال بید ترضح هلا هنعذعو ن دم اما

 دلاعقلخ هدماقم حی واک رارر ویب ردن و ےہ ندرانا ھن هک ید نوع فیذطا

 | راراةجندننز اف یراابا هک ردن و ک ی راقدغ وطیرپ ردکرک هسلک تشحو

 | باذعور رروک یترخاراد هک ردنوک یرلکدا وایرب رار اش هنیزوپ ایندو
 | هدا لد هکر دمد یرلق دلو ثب ندرمق ندی رار ولف رظن هرلناو هدمثاو

 ج واوبقح ترمض>یرعمغرپ یبح هک رد وب ثع ابرو روک ہدنا ی رلکدم روک
 مو و تو# مو ودلو موبهلع مالسو )۰ دنفحو یدلق هح اسلا یر ند هطرو

 E نک ندّتحو ماعمجواوب یجدیسبعترمع> تالدک یدر وب ) ایحتعب |ا

 اعدود ( ایحثعبا مول و توما موب و ندلو موب-یلپع مالسااو) یدتا هي زت

 تامعشاو ءابعنلا لء ىز و * لطابوقح لكا یفرثع ۱
 س دعلا حور ۵ راسا وب لع دا ید) وا نا رک م اما ترصح هدک داک ا |

 ماما ف سصح هکردشغا نا 4 واک رواش اب خراب تبجراص امایدلق

 اداس (
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 نیسلوا یس هر اج ك ٥ درصف وب هللا لوسر ناب بودا ضرع لب دع

 شلواقح الم « رکعس>ج كرابماک ربا بويعا لوبق یدوقن هدب اب وب نیر هدیلاجر
 لواو ماهنایم را هفب رش هقرح رب ماما تریضح هدک دیدنی ربا س املا ابفرب

 بی رو نع ھکن وسا در یی هرص وب رلیدلق شخشرارکت ج د یرانب د ژوب
 لیعد مرج الف رلب درو زد وج هل وا جاتعاک و هدا ز ندا أ مو لامر اس

 ۰ یارعنوکرب هرکص ندکد عا تماما هدن رهش هو راک زور هع تج اضص

 ردکنا دخ تمحیدتا تع رغ ب اواهاربه هب هداف مطعرب یدنکهتب فس

 یراکلم ام كن هلفاق لهاو لیعد یدنا قد رطااعاطق نب رال وب هدهار ءاثنا

 بها ب روئوا ه درب من سهیرادرسرایم ارح ناناوا رک ذو یدنلق ترا

 ب اطخ هنی رب ن دراه ارک لواو یدلوا دیم هنتعسق یعانمو یدوقن نادلوا
 ید وا یت ف تارعص مهيف نم مهددیا و [یسعنم م یرا ## ب ودنا

 ین كنیادنکهدااع یعو داوا لیلذ شوسود ادح ندنکلمام لیعددنء درد

 تسوت بول وا هن اهو دمالک د هلا هيد "رمز لوا یدتشا ییغو دن وق وا

 ردکایعد نالوا تب لها رعاش تین وہ ناهارک سب راماف یدید رد ممظف من
 لع درا د روض هنعلح هد او مد اوا ف یدلن وسول د ےن لیعد هدک دید

 كنتس هدعب راب داكد ن دلع د نق ان كن هدیصقو راب دلت قیفح كو دبا

 [تعیج- یلاوما یراق دلا ند هلو اق امارکا اکا ود یدلوا ضرف هر کتب اغ ر

 هنب الو مقرا هجترلناب بواوا فرمشم هلت بب وب ندلیعد راب د رب و هناحصا
 | ماما ترمضحو رلب دتا دوجو فیطا هك نداد وج وم فح دوقن اب دتلنا

 | اضر لبعد نکلرلپ دندیا دارهازتشا هرس اضر نح یی هب یودرپ و اضر
 | یدیدن نمهدیا عیب ردی رهفرخاضر ماما ترض > مکو ددا اجراکربت یدقرو

 ج اق رب ندرلقب رط عاطق یدلوا ناور هلو لیعد هرکص ندنوک جب اق راما

 || هتن ال و مقرارارکن د لیعد رلیدلاندنلا یماما هقرخ بوراو هجندزآ هارک

 ٠ یدلاند رلبمارح یی هف رخ ۵, یدردلب ییانعم ون هوار بو دیا تدوع

 رول مک راد دزا ولب هل .ڪ د اق اف
 رخا نده رط عاطو دقرخ و

 ۱ ناد هرز

 ك هد تبلا یدزر و باوج وب دهلاق هز هنب نوڪ هلد م زب و هلا ند نقی رب |
 ۱ ندنرلزوس جد لیع د رابد راولب وب درب وة زب اقا هقرخ لا ی رائد

 | هک ردلوتنءندی و رهبلصلا نباید تبا ض بق تی و یدرب و ق رخ بویه
 1 (لیعد * درصقنه ) بوی3وا ی ه د صو لوا هدنروضح اضر ماما لبعد

۰-۲ 
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 ۰ ریشه رک اتو و رلیا تعراسم هتان تاب ژرراو هلا نیس راس یسودنکو

 ندک دپ وا نیلا كل دخت رمضحب رروک ین اهس رغقبط رب هدنناب كن رطح رک |[

 دع بیب> رولق اطع ام رخ ج وارپ ند ام رخل وا نطصم تربضح هرکص
 تل الد هنس وار هل لر یر ره بول و ام رخ رکس نوا ه دک دتا ۰

 ماماەر ہرک صد دنوک ی رکن هر کص ندکد روک یاو روب مرجالف رواق ریمل كا ۵

 ی اما ترضح شعر ۲ ہد نانو ناب ورل ناکهرهش لوا یرلت مدح

 یاس رغ قیطرب هلنبع شمروک هدنما ةمرب گیل ترضح هرزوا کودروک هدنسابور

 یک یک دنس هعقاو هنیهدق دب اص شهر وباطع رع ح واره بحب واوا ٥ دنا ید |

 جد ,ماما شمراولب ولد مام اما لیقاطهچ هدا زد هدقداوب رغ نکس نوا |

 هفشاکمود كدررب وهدرب هسلوا شەڕ وهدانژ یرلن رطح ر ہل تور وبا <=

 . ردقوپ تب اغو دحو تب اهت ھنن ام ارکهل وقع وب كم اما ت ر >| شا ر وب
 ماما لیعد ند اعف ءارعش هکر دیا لن ن دن وراه تلصاا یبا یرطان الوم

 ۳ دلنا مجد « دیصق ر یرکبفصو لب هل لهارزاو هم دخ اتضر

 ةع سكب یءارعش هکرد هغیلب دیصقر قلا رولیق ضع یت ااو ود |ا
 كن ت ایا ویو ردن دنس هقلعم ب اونا كبد ىل اعم ءاهصقو ن دنس هتلعم

 (لیدعرعش ) رونلوا ر کحذ هک ردندنلب
 تا رعع) اب نیملا عم دتیّمجا و # ت اف رعلا نم عب رلا لح ترکذ

 . قا ع و برش اراد مو سر »۴# ینایص تج احویربهصی عدقو
 تا رعلا رصف یو لازمو # توالت نم تلخ تانا س رادع

 تاره او ی رهدلاوفب ردتلاوتبيلابو * ته نم في اب هللا لوسر ل ال
 تناج لاو مال اب هللا ن a %*% اهل نيان ر ۷ یر

 ۵ ه,ولصاا و م وصل: م ھ دهع * اهلها قح لار ارلا لقدد هو

 تارشعلا هساد ۳# ق ویو ۰# مته افغب یدتقب لادع دما

 تانسح قیرا مهج وزو # ربصد وی دی یلق داز برای
 ت اف و دعب نهالاوج رال یاو ۶# اهدایحق مهد یسقن تئءادقل

 ارسلا عاد و دعاو ی ورا # ہے نیل دم یار ملا

 EES مه مهد دیاو * ین مهرغ ینهبف یف یرا

 رب رادتموپ نيل وا مزال هدلحگ وب رد ییرکب , ز و هدیصقو هصلا (زنر)

 نیس راو "یدلکد ی اظذ رهاوح مظدو مامه م اما هک اتفو ردشعاوا افتکا

 باتع لیعد نکل یدلبااطع یرولف ز و نالوا دوجوم هلبع د ب ودیا |ا
 اه

 ( لیدع )



( ۳۹۰ ) 

 ف ود ناکرا ید ردلاق هر ز وا 3 ا:اواد سینا وا راتسا یداو ره ط هلندش

 رلرداب کو دبا هللا دزء نەز تثکم بااق یارعاو یداف نع یلاحو

 ندااخهک ردن ر ندا ودص رب دلوا دم هد زا رعاو مارثا کا هس هر ص بو

 ردتفال> نلدط هدا ردا قاقت هدیشرلا نوراه یاما ترضح کمر ءا

 اد ادر راهظا دیشر نکناردیآ ناش هکم ر دشا ا د
 لم نکیبه ی هدنفح رلن وب ژب هپ انک تمدخ رککو دشا هدنص وصخ یساات |
 3 ال ه ام وعن مط اک یسوم م اما ید رو ود ردک هنس داو نایبصعو طظ 0 ۱

 یس ودنک هکرونل وا تنا ور ند رف اس یدز ویط هری زو نم ادل هنکودردتنا ۱
 هلا لاعس در نهج و کمر دا ۲ هکیارر وتوا هدانم هلب اضز ماما

 م اما طب شعآ تسارحت نور اع ترک هک ید شل شم توروآ ||

 وب د ر رب ردکعلک هن هن رلشاب هنس وب رادنم د ر دوب بودیاهاکت هر و نماضر |
 کم لس وا عق اولا یف یدلبا راد رخ یرلثلوا رض اح ندیهاا رارسا

 ه دنیح لوا ید اضر ماماو یدک ب وغچ هرج رواوا كار ولو لاوژ اود

 ن ور اه نودا رارسا فدک هناا کاو یدک بوة جد ن داس وقر

 یدیدردنا رارقمه ب٫ رق نع راکزورن -اردیا راتحا قلوا دیعب ید ع“ ندر

 نیم رپ یاو دزوب هلب وب زر هاکنوب بورتس وک ین وراه « دن ام ز صد ندناو

 مالک هی یگ اوا نفد هلحرب هلن وراه بودا تافو یس ہو دک انید رسو کک

 ر سم نا بصدوکب یا وز میل ی ا تلف
 ماهاترض>راشاکانهاعدو ی دردلب نکو دی لج ینوناخبورا و هرو طحاضر
 مرچ الف رلشلف راهظایا ندنلاع بیعرلثمروپ ردیکیا ماتر دب قچ هرعوط

 یه وق لغ كنب ر ل واو دم نما كني رب بول وا نادنخ داش راو نرحرکب
 بود اح یرکب اضر ماما مدن امه ید ز ولی یخ د ینا نکل ردنا ن رطاخ

 لدنزرفویدر و باوج وند رد خد یرب و مالشیر كدالواقج هع وطرکب ا
 ه دام ر زا مق اولا قیدانا نيدو د نیس هب وف و را دل ربخدو لع ی مسا

 نک)شغاوا ۵ نییعت یرلعسا هرژوا یراق دروب شاکهدوحو رخ در و مالغر

 مسا كش و دن سم روص هتس هدلاو واتر 0: :ول د ررعسا هل ووم درجا

 یس اضف ق علق یعسلیا یعما كر د ام هج رب دقت یغودغ وط ریڈ بواوا |
 2 OE باک شتا مهف یک وڏا |

 ردیا ل وز هنیرل ده نال وا ج ام اک) ر رعب دب ترمّطح « دنس هءداو ۱



) "4£ ( 

 نالواروطسم یلرلج تامارکو لیج یاصوان الا ىلا تولوا اضر ی وأن: ۴

 تالاح هک یده اوش تمارک تشاروو هدعاما تقابل « دنرب ره كن هما هلا 1

 :كيلاطیبانب لع ماما ترمضح هکر دلی وب یس هده اشم ریقحوب نکیا ررقم |
 ن نیس> یس اضر هل رط اخ نبط هاص و ۳ د ات نس یش اسو د وح ٤

 لک ون رسو هداوتن زب ندا عانز یاداسع ده زو تعاط لاک هدارهز ٠

 نالوا ع ونتم هیندل م واعو هدایلا مشک م اما یک ہدنم ان رقاب د یس افصو |

 هوب تلق روصحو هد اعا لصف قداض رفعح ماما یش اهتنا 3 لَ 2 ِد

 راهطاو و هداتمه یب راوکر رب یک هدنع ان مظاک یس وم ماما ی تاعا تعانق |

 ٹال اح نالوا قلعتع دانیعا نولف تع انق رستو اب رات کاو تاهارک

 ن دتهج یوعنو ع رو بول وب هد اطر یس وم نب يلع ماما یسالولا رهاب |

 تم اما قااههسا زاّهطا یزلت رطح اض زاس وم ن لء هل حظ اک ین وم

 ردشعا زوهط هدان ز نذنر اس هدنسکیا و یروصت نع زارسا هل اکردرلذغا

 هد ةع) اطم ول هلا ی اظ دره لوصف ردکنا و نکا 3 ارو

 هلن دیاعلا نب ز ماعا ق جنا یریغ ند رملیص افتر اسمشلوا تهج كي ولدکی
 نودا مند ۵س مع ءایاخ هک اتفو مشعل ول قم هداضزا ی رو٥ ی لع ماما

 بوت داد ام تام ار ۶ دامادو یداق نورفا صول داعا هليا نونفوذ ماما

 تف الخ صا ن ایس ابع ء اما یدلق نیعد هنس ها وا دهع یو را ودنک

 ماما رلب دق روق ويد هدا لفن هب همطاف ی نالوا سابع لاو نکنا هدیس ابع

 «ارهدنکو دیرتی_رلذیام هلقب رطوب و هکغرپد هرزواتن اها داتعم قالخ دیاضر |[
 هن را ز مرتح هفیلخ مرکا ماما هکن ۳ : دا ر رقم 2

 ماعشا امها نالوا داتعم هنل الجا بوریدلاق ی هدرا رتسو هلل ایقتسا یدلک

 لابقتسا یرب رهر اتسرارق رب یودیک ندب الا رایتخا نکل رلر لبا ی دص

 رلب دم ه دا لامها هدن ریو ون تودیا ل الحا را:تسا مه داص وصخ تودیا ٠

 ةعفد سپ راب دلق ررقم یمادقاهرعا لوا ید هدشاکرب بودیا باتع هثب ر ر

 روبج هنی ندل ابقتسا لالخ,بح اصل اهج یدلک ماما ترضحمک هد هبا

 یدروا لامهآ یتروصی رب ره بودیا باج عفد هدنبان باع مقار یا یدلوا |/

 شنا و ل اخو باد ابهکرد رقم لتمر دخ هلا رضا اند راح همارکء ابلوا کرانا

 نازو داب یدلک هک هب ود ماما ترض ح عد ر در مھ هنن رار ر ەدنا لوااهرهج

 راک زور هن ه دنامز ۍراک دتک تالذک ید ردلاق اماع کر « درب تول وا ادم

 سس
 ( هلئدش )



) ۳۹۴ ( 

 .هچل>و هبقزو یرغصلا هطافو یرکلا همط اف ناد هق رفتم ت اهما ناولسو

 هج دخ و بذي زو ناناوم م او رفعج ماو غوشلکو یرفصلا ذی رو اعسا مالو
 یک موشلکماو هن ويو هلس ما و هیلع و هریرپو هنسحو هنیم او هبشپ فو
 تب ار کلشراو یهالوا ,تالبنعفا ماماردندنرا دلو هل یکی ندن لج و کم
 یدنلب مان هلی ره ناس ارخ ناطلبس هک رد اضر یس وم ت ىلع ماما یدارتا

 اهسو اته یرلناش مرک یس وم نادجآ ن دید الوا واین كل.ذکرد ادن وه

 زون واو ردعفاو یودتیا د ازا ل وق كی ه دنوکرب بواوا اتکیره وک هلن اونعو
 یردار وردع» اش یراق دلشغب هرازا یصوصح "بی رق مان هی یراق دلا هراتید

 هسر ون واهرک اق هد هچگ ت واوا روهشم هلو ضوو :ولصراثکایس وم ند
 او اکو )یدروت اب ب وایقزاغ تعکر جی اق ریو ید ردنا ءوضو دی دین بول
 یس ومنیمیه اربامایديا ناب زدرو هن صح لوا.( نو هج ام لوللا نم اللف
 نیفلوا ره اط یودیاسراف ردات يرملنن لاطبالا نيبو رد اب و میش هلتب اغ
 ندنلبف بلاطییا نبنیسح یلص نبرد ز نی دم هدنسانئا ف الخ كنوم ام
 تفرعم هنوکر به دنرب رهكنمارکدالواكماما ترضح هلطا و شارد وک مک احهنک

 نیعججا م هيلع هللاهج ر یدازرهمتلاحخو تدانعتب نهن دزور وتم>>و

 (واتایضفو اض زای وم 51 ىلع نما ماما لصفرد

 لع نب رکاملا نر نا قداص رعءج ن مطاک یسو ند اض را یس ون لع

 دن راترکس قرق زوب ردبلاطیبانب یلعنب دیهشنیس> نب نی دیاعلانیز

 یر هدااو یدقارب وپ هدودنوپراود رهيس ن جماد 6 رات یش ۵ دس اا ی راب

 باقلاو ننس اوبا یروهدم ت دک كم اما ترضحو ردم اع و صاخ ةرهش

 ند هلج یپعل اضطر ن وم هلو اصوا لوو کز وار اض ی روعش فزاع»

 رعادندیا رود دمو قرم هب ز هلرج خادم یرلتراو رها ردشا و رهشا

 ند الو, ( هللایسح )یبغاخ شن و تارقنب دجشییاوب و ین ازخ لبعد
 ام کو لیلد هناسسعدو ردقنلقیق ۳ تولوا نوم دو نیما یرارهاعم

 ی راد یا راعمماهه ماقا و لیلج را وک زرت ناش ر لین ۳ وب راخز راع ۳۹ ا

 لع ماما هک اب وک انیه ی ثراو هسم واع کا تناضت رم ترصح هکر دلبذع



) ۵: ( 
 ۹ تا سم

 ۱ a رخ هدیشر یسوم 23 هرز E ماتو صا ذفص یز یزوحن دارا

 ۱ كل و کسر ه هدکنس یکی ودک هلا و ره مب د نکیا | ضخ ن ام

 ین وا ف رر ساو لوا ن وک ه>رب دقن وب یدید هک هلپ ارطضا |
 اان ا و فس ویو نالوا نیف و رعد هلمت رهش نيم اما هک ردولریخ
 هسا كر اس وم ماما نوک رد بتن اهصا كئ رل ربط > ههنح وا ےظءا ماما

 دارم كم ردا لح یی رالکشم صعب قاعتم هل اسم تدسو ضروري دراو

 یداکدت روضحو نع كن اسوم یرب ندرللکوم ن هرکیا تک اس رلنا زون هرب هديا

 آهک رک روش هسیاراو رکتمدخ رب نکل نیر دیک لر 1 زاجایدا وا ما میوے |
 اا ردو ےل اھم ےچھ ےب ید E هروتک هرس یف آهدکداک برر: |

 ۱ بولو د هرکصندک د تک ص “لوا یدرب و باوج وید نو ساوا ريخ لو عواراو
 ردیمراو گم دخ اده عم ردعج هنا وب یم حایصی راب یمن و ردیهنیم اما

 رلنا هک رلید روک یدلبا نت نیه اما یدیدرلب وس و د ن روتک ن رک یک را ۱

 ۴ ها ماد ھ ماما رل شاک 2 ٍ لاوص ندتزسو ص رو ذ قلعتم هک ی جان ج

 یی رلاکشم ادح ردا صرع مکنازا ور, دنلب یک اه تورو رخ رخ ندع |

 مقاو یکودپ د 9 EE دعا ضرع |
 | هدنس ویفبش وب راید ردن وکم دا ر هګ درا تالک وم صح لواوبد یمرواوا

 اا یدال وا لیللا فصذ هک اتفو رلد دید نش هرو دلب ه ژب هسردیا روهظ هن ب وتاب

 دعا ر سو ناروب نم ها ید وق الن و وید یدلوا توف هناخ بحاص ا

 | نکودیا قف اوم هلبا هیندل لع راب دلب یت الش مظع كيظاک یسوم ناشیل اع ||
 (یار) رب لا شا کا رو هلا نومو ول هدنعحو رلب دل لاردا :

 ۱ و سه هدید رد دیه ما 28: تا نیس رد تسه هک ربخو تره

 ۱ تسد هن رب د هع رح زا مته رس ٭* صفر اس رک وت هاشدو لفع یا

 ردو وح ن دم و دع یدهاش و لا د ردق و تا هت امارک هلن و

 ۲ تاق و نکنا « دش یللا یرافب رش نس ه د چر كن رات ج وا ناسکس زوب

 | تماما القتسمو لب یم رک: ین اق وا ندیا نارذک هلبایردجام دلا و راب دتیا

 زوکذ یداحا دالوا اما یدلوب توس هالاسشدز وترا انان رک هد ردص

 نب لع یر دم اس یاسا بواوا ت تافصاا ىكلم هلود یدیز ووا تادو |

 نوراهو رغحو لیععهاو ردند انار مساقو ناو مهاراو اضر یسوم ا

 لصفو نسحو د د زو ا ع ا نحو هللا دعو ددا نچ

 رز



۱ ۱ 
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 ه کم الک اأ یر ند هل ی داوا مسمیرل اهالعتاعو دان هلم اما ترصضح

 هدح نالو ندس احانار دبا رھ رد زون هدد رد ك هالا لوسر مشت ۲

 هز تب ارف ن دنا اح ه دلاو هج ر دهن وب رد ه دج نال وا ندنفرط اا ر داکد

 ترمط> هد ڪکص ړدردقو كش هزگعودل وا ند لع دالوا رس رک اف

 بواو هر ايلسو دواد هت رڏ نءو ) بودا مادا دن حا باو ج هزوراهماما

 سابلاویسدعو یی واب رک ذو نیا یز فالذکو نوراهویسوءوسلوب و
 مالا ههجن رم در یسعترضح بودا نو الت ی با ( یا اصلان م لک

<lاهذ د لغو اب اب ید و وس حعو دلوا بوس ندنراسن  [ Eوای  e 

 هله ا.م هیچ و٥ یگ رک صا ) لهت ع م ؟کنقناو اییقناو مک اسد وأن ءاسلو

 یدایا ربسفت یک ود روس امه ااو هاو و عرب نرمضح « دا راص

 د3 ره رم درب )! تشزپ هد هب دم توش ود هتسوق روق تنطاس نوراه مرج 5

 هب اتشو هتد یک هدنس ام كتما رغهح ی یس وم هللا لوسرا یدراو هن روت

 هنگ رک بانج هدباب وب و یدرونیا دا رح قسیحو ذخا هلا یلاع>ا قاوا تع اب
 کاور تگ ییا هاشم هر رو یدتاذخافودروتکو یدک نزردنآ رده
 یو ول وب هفوک یر هلارکسع راذههرو یدزوا هلب ردقوح تارا توت ا
 بوح روو ل3 هک !صل> توشوآ اب ارچآ - نکرد هداوب یدردنوآ هنفر ۳ ہرے

 بودا نک اس هداور EÊ تک هرص) و یدو3ش وشمو مهم 1

 ماد 1۹ ا ید نیک اس ۵ رمع) ت بم رات لوا روصء 0 لر ھم ن ۳

 Eg اغا وید ى ھہلوا وح تاکوا روم ار جد 6i یدرود ی یسگ جاوا

 5 وشام هر اسرع رو لرد فر ترم ندف دلوا س و. a دنا یرادع:لع رب یدروط

 نع هب اسبع صاوخ صعب ترمضح اما یدلقتراشایلتق بوردنوک |
 كر سصح بوزان توتکم نوراه ی د ید۶عا م ادوا ےھت ی ل وا نیفلق

 ندنناح ِک بهعرد یتوعد هلص واخ هر هعرلح نو ىنا اب دو حالص

 تو ]وا 0 ۶ نک یداق تره لح هنص الح و ید رداب ین كا و فو با درک

 یسهر و :U وام عمه بود fa لوتسه اکاو نی اد روش ۳ كاش ا

 لداله تودیا راّضحا ماهط هد اعرو تف اص جد من اط لوا یلدا صا

 (هعلوا ) یدتالالهی رمضح هللا

 تسارتب ابن دزونرپ معط نادند * تسا "رکنا روش همه دا کر او اکو
 سم رک نوحر دره هک مقره اس ازب هک د ی ۷
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 دروس ه وک 3 تولا مود جوا 2 ۵ لو ) و EE ز ترد بولا ت ر دیآیدلآ 3

 مد رب و مال هب ود کن 0 دج وا یدتا سون زا تردشرا رادعم رب و یدنوق

 ع رضا ود هلا ناسا ۵ داکب کد ن سس یودتیا م اعطا کس العو لج ق ۴

 اطا و ارهاظ ی كلبا ها هللا اقیفشاهرکص ندا 3 در یعالسالوا ا

 یدر و ګ یدراب یک هدنلا یدد وا ه رزوا نطنسح هک ر E رد دارد

 مدلوب نا ا و درک هل رو تم و قیقر طو ]ع هل رک م دا را 2 3

 دو هاو, مدا هګیو ط مدمرو روک ۲ كن دا ندا هدمرعو

 رب مدرا و ههللا ٠ ۵م 0 کد مدل ن : ویا مک تاو <= ل واو مدل نک وده

 تا و E ؟ ه دنا یب ت وم و نا نوا

 ند ادا ییص هواصو یدلفتدام تک اطا و لدەح اص "هژبا لاحوب مدال و

 ۵ ہد روک یدتبا 5 دصق 1 ت ولکح ت ودنا ف اوط لاتی کک

 م دراو هنر 8 راګا ر اکتم ف انس 9و اع و رفاو یگ و م =

 تامارک هل وهم لوا ندنب اهکا تار ناد اخو توب نام دود مدرلب هدنامز :

 نیخ روم هو ز اوج لب ان ال ومی هصق وب م دلکا نغودا وادب" هیر |[
 هاد ید ناص دمه لوصف باک نرخ الا لطفا یر راشم زاب |[

 اهم ردفوب تی اهن هنتع ارک هل وقم وب كن رض ح هل ابو ردشاق ریطستو لقت
 ند لج ردق وچ تاناکح قاعتعاک وهده لوصذو هدیاک مان هب وشلا هرقلا

 ی اما ت رضح ید اه ند هیس اع ءافلخ وا روطسم ه دردلا رن باک :

 E هلازا لود امیق ماده دلو( aaa ید
 اف دو دناوا باسح یدک یرم>خ یوم ند هد ن امرزا ید ث

 ٠ هک دش رلا نور اه ه دود یدک تسمه : کیو دل امد ماھ 33 ود :

 f . دمو فن و یوراه ند اس و ماما 1 نا ضصعب هني یدلو | قم ا 1

 تاکزو «رفاو لاوما هب ودنک ن دبن اوجو فارطا هکر دن یدل وب نکعت هرزوا |

 ارتش ه رولف كم زوتوا یبهب رقرپ مانهربب ه دنیقب وب )
 ؟یدهم ر هک و ردردعتعم سانیارشاوب د ردهداس مامااص وصح يداق

 نوراه هنس لوا نیکشیا قاتا ه دداقح وید رد راده ود ردو نامز بحاص |

 یدتا تلص اوم هی هن دم ال وا ید اتعم ف الخ و تع ع هعح دیش را 1

E 



CEND 
 س

 ۱ او دفن نآ حب اوت نا میسع لاه دا ) هر دروک ین یک ماما

 هک بون اب وا مرج الف بو دیا توالت نیا ( مکم احرا اوهطقو ضرالاق
 كنب دهم هک اتفو یدلبا مالعا نس ا ور تیهک یدردب وک هب دهم ی ه دنا ۱

 لاخلا ف مدل و نک روق وا هع ج رکتنآ ل وا هل وصن رس مدر ا لع ا

 ۍکودرو ڪڪ اب ور هل وعد ل وا هلع در دیک رک جیب ۱

 ۳ لدلبا سج ید زرو مب نوصن هی ودنک لع مامات ږح یدتار رفت

 | ار وریسم تویلبا اطع راشد کی ج وا هللا راّمعا لاک یدردلب ییعودر وپ
 یک قیفش هدنخشرات قلا قرفزوب اداغام ندنوب یدردنو کک هل ایءو لها
 1 هدرب عفت رب و یدلبا كاي هل رمم مات هیات کر تقی اچ یراتینضح

 : رقرب مزج الو بودا ی سم نر نم عمل جود ج ود كحاصح یدروط

 نآء ه یس هلع“ رە دنشاب و ف و صر هدنس دورا نابا ۶ هالاجب نس ناوحوت زد :

TINA: 70 ۱۳۳ ۱ های ب زوم را 3 سب وبا تیبا نام  
 ِ ىش ہک رد جا 0 سعر ووا هدر رب ور ندهلخ ل ۳۹ هدنعاباو

 1 ندرلنا کان وکاع اردقوص ناوح و ره اط هکمر « دیاروصت نب اما شل وا

۱ 

۳ 
 و

۱ 
۱ 

 1 ردبا تد اعاش او ریس هلا نیلعتو سا: 1 نا هل وهم و اد و رعنهو ردلکد :

 اکر مداواهجوتم هاب وب دی هدیاشد زرس و حب وترادعءهرب نر هراو هاب یراب |!
 1۳ نطلا صعب تن نالا نم أرب ر هک ا اونجا ) قیقس ات تودیا رظن هلا هک

 ۱ م ناوج و 2 د) دز رڪ ریه یدتک یدلکح هت احر و ی دود وا سا

 لوا:هنس . م دراو هلکرب مان هصقاو هک ات و م دتیاز حل وید یدالر ند هنییمعسا

 خاکی Û هديا ماسک نر اغ کم دتا رص م درو ۲ نکردیا هولص ءادا یناوح

 قیفشا بودا ت وا افجاا | اکب یدتا ماع ن 7 ۳۳ ۳ ۳ هدب | ماعها ةع ر

 ۰ یدوفوا ن٤ رک صن ) یدتها 9 2 اب ن لعو نعاو بات زم رامعل یاو لا (

 هنکو دیا ندلادا یداوا نوزفایځد عریح هرکو ب یدتک یدالکحهرخا تقسو

 ويقر ناوج لوا هني یدلن وق هل زم مان الابز هکنامزدعد یدل اق مهبش الصا
 یدش ود هه اح لوا ص a دراب یکهدنلا نکل لادن روک هرزوا قلاوص هدرا

 | یدوف وا یبب وب و یدقاب هې اچ نداعم هلبا ی وا ز وک بواوا روض عب اع ون
 و ) ام اعط ا ادا یی ءامسلایلاتیعطاذایر تنار)

 1 اص دنا ی هرو تص مب دو وب و رھا ندا نیسمعل اخو

 كناوحو یدک 4 اھد قناح هل لع ف وص كة هاحات نامه یدید اف ۱

EES EEE REE EER EERE RSE 1 
 کر نت  SAGA GNA OAL AALS ORDIYA THEسیو 0
  iii liسس

 دس



۰ Am NIETO SIRE RD هرس بست + سس سس توت تو 

 جرا ج راهللا مم هح) ۱ ۴ دیا دارم یا وص> هی وصح کود ۱ 1۳

 9. سج 2 سا تر 1 رلددر -هلوا دا NE ۵ کیا سیما هلا هدد رمش تا وو دص ز د هلا
0 

) ۸۸ ) 

 1 نيرا صا هلا رعو محران للا هللا سب د )را ,دلق ےلعت نس همزاب هل هحو وب 9 ۳

 9 نم يابد [ لوح ا و قزراو نوهرکبا « حب رضا
ENTE 

 E ھچک رههکر داوقن ه ندد ات ً نو | رحم يه الو مهبلع فوح ال ۳

 هلا و مدربا Nog لام اوج وضع تو ناب بوم اس کد |

 | یدیاودزرخ هل اک هلی اضذو ف رش هل طاق ىف انه كنب ران رمح ق داصرغهج ۳

 هل ایر ًامو رخ اف دن هی دنا ف رش eg هل اس ه رز وا مانا تانه

 هن رار طح تلاط ییا ك یک ماما هد هع رفتم ن ووو هع وتتم مواعو لها |

 کش قرقزو یدبا را ادرک فراعمیاوشدب و راوک رز * هودق رب م

 ۳ توق هد هتب دم نیا هدز رس نایسکس ی را ریش نس « دنل او س
 ګ را

 5 وصد هفماخ ره !وقرلرضهد و یدنلوا نود اهم هلرادح ام دلاو نیاز ولو

 EALERTS دو نیما و یطاکاا ی و+ یداعا دالوا اما یدلو ۱ لاله امو هدننامز

19 

 اد وهشم هلا یان هو رفو رو کحذ رفن قلا مان ق او دنا و هللا دعو ىلعو

 | یر اتر کس قرف زوب كلر عه رد روه شم تفع یا دناب رخ د ر
 هيلع هللا دسر یدلوا توف هدنا اس شما ةد ارق

 ( هذع هللا یضر یظاکلایسوم مب اس م ام الا لصف دح )

 ا A در اد ج > ط رف كرد ردصلا عیسو ردقلا عیفر ريكلا مامارب

  تانسح هلن اونع هللا ىلا ج اولا باب هدشنابم  ارع لاها اما ردیقلم هليبقل
 نایین د ماعم عاق دن دج اه دااو نچ وا یدک رد عیش اكسو فطا

 هدلحماناوب اهن رات ی رکسزوب كتر هرن وبر دنیعمهلبارانیبعت ارارق کودیا |
 رباصکهح رک ارلب دلق عواطندنرا ه دلاو مان هریهربلا هدنچو راد اک هدوحو

 رد روهشم هل دل ما ی و دانز ند هلج اما ردرو ؟ذم هلن ربا نیما و حاصو

 یک اخ شه و لطفلا قد یی اوبو یربج یدیبع یرع اش هدکراتون |
 ید 29 ارگ ل نداغام زدن لا نما (ه دوش نیل |
 تاد راوو تالاحو هیلو تاراماهک هج رکاردارا کالم ديشرانوراهان ات سوم |
 زا تما رکنالوا تیبان ابا یاور عج کر لصو نکلردقوب تدا هلة زا منش 1

 اأ ةدنس هاو ہیکل وای واز | سدح یر ول یدهم هکن ا هکر دون. یزا هرهاظ

` a ESMERE Bi 

  ۳یپعماعا )

| 
۱ 

7 



 ی ی تسنیم کس سا سست سست نت ی تت
) FAY ( 

 هل دو فا کود تواوا فقاو هلاح تقفصحو هلا ر ۱ رب هلی مج هلا لواو ۱

 ها ا رب 93 .ا راو>ا یدس# دم ةر رنا یا دامن نکات ره طم

 تر ضحك اتفو راب داب وسول دیدلنا لن یص وصح نالو A يک وب ندرس

1 
۱ 

 ۱ ردزکوزونس اواو رداکد خوردو بذکی دید كدلبا مادقا هپ ذک هل وب نوهتماما
 ۱ نع هب ودنک م اما ترصضح مرج )9 ی تعء رج هب رک اولا 2

 بود ( وه الا هلا ال یذلا ےطءلا هللاو ) ر ول نح صخ*یدلیا فراکت

 ۱ یس لح لرو ن مامه ماما هک اما یدلقادا هدنروص نیع ییرک ذهللا راو

 یدو ص2۰ دنر د ۍکل واو مادقا هنس ادا هدن روص نیع بودیا ما ل اردا

 هک یتا مالک قلعتمهتتیک باس راالب ماد دد بو دیا م 4 نک ودیا لک د حس

 | فب قدمت کا ین حاج ىدا شهاب وا دات ی
 0 تمح اصعرفاو هلبا ص واح ض رع «دعب یدا و تو روهط د روّصح

  نامزدعب اما یدارب و ماعناوا 2 اهن هءابهماءا ند هما یدنلوا

 ٠ ىط2 توا وا نک اسك هفیلخو تواوا بلاط مدیر هن ول تجاح عب ر

 فود ا ر نکی رابل نام ز کک وب SES ردن صا ثعان چک

 توت كا تر هنایصع وب د ىدا زرح هل وقم هن زکغودوف وا مدشمروک

 | ويد مدشموق وا نيف رشژرح كرات مضح نیسح م ا.ا مدج رانا یداو
 و یوعایلدش دنع ی دعاب د مهللا ) یدرپ و راک داب هہج اح عید طا ءاعد وب

 ییجراو مار را یدلاتنکرپ ےک مات د تنش را کے ورق
 لردع ماعاهک ر اوة 2 يش لک لع هرسنم كب دیفتساوا ل رده

 لام هلقب رطر قافتا یدیا ند راکزور ءاینغایدیا راو یی داصراب ناکرزابرپ
 لوا ماما رک اتو یدتا تد وع ی روص سالفا هت ر انع یددک ندا لاشو

 یر لتر طح ماما یدلوا نی رق هتسلحم ماما ترضح هدعو كانمودنا ین اکرزأ

 ) مطن ن٣ ) یدر و یدزاب هصعش لوا يلد ودیا مد ینایاو ی

 لیوط نهز یفترسا دقف * اموب تربعا نآ و ع رج الف
 للف نع ذي هللا لعل # رة شالا و و

 لس اب ىلوا هللا ناف * ءوت نظ كيرب نئظبال و
 | راکزوز هت یدیاراو ی راکتم دخ رپ مان ذف ان کلم اعا ترسص- کر دعا ور
 هص اخو و تحت هذان نوکر ید رادرپ نام زو هنس هسر اط تعدد

 هد 2 ا ا سم 4 زیکر نج هکی دیا زردی تیصوت هه رب
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SEATA ۲ ناطاس نم هرحا كن رحا دا ) ن ایس اب کر اب دروس هن ابق نوکر یدرزاوب 

 زيكو ج رذلا حاتفم من اف للاب الا ةوق الو لو-ال ل وف نرم ڪک اف هریغو
 | ندناس انشور رب اکو نام ز هاشداپ هکنق ناایفس یا ندد ( هنطا زونکن م

 إً( هاب الا ةوقالو لوحال ) داوا عقاو لاو ن رح اكس نوعا صوصخرپ

 0 ت*ء>و E3 ادو لرو حو رو رسد ھے 2 ل وا هک هللا 0 0 دهن کد

 | هماما ساج هکیر ون نایفس نوک رب هنی و ردیا اصت الا ره اب زکرب كني زونک
 | ساح لخاد هدن احا زا اعا رلب دمربو تضخ ر رلب دتسا ت زاجا هکم رک

 ا تلکس هر ورب درو نساامرخ ېب ال ند مسلح هلې جو لوا نس اطلس
 جار ا هدکردکر زن صا یخدرلنا رلد رانا ! ناکشدروبد ردکن

۱ 

EFRIN ARERR IFENEBRASRININS 

 || ندم دجام دج مدلاو ه دک دید ما هديا تع رع هرکص ندنا تودنا ع ایتسا

 | یزرا ءاطتسا نمو هللا دمت معن هلع هللا منا نم )راهرو فک را تا
 | ( عملا ىلا هللان الا ةوقالو لاوح ال لقیلف ماهل زح نم و هللا رفت ول

 هک. اماو هلفاطع تعرب هلالجو لجقح هی هنسهگرب هکردپ وبن ثب دح نع
 ۱ نیمه ناصن کردبحاو هبل والصاو هود لوا بونلکا یراق کما اھت لا

 | نوا صو “> روب هنس ءک لوشو هیاداه دان زن وا همتا بیو اور دوینا ونک

 ۱ لف ءاه زد دن رب یدل هعط تاک ( هللا ۷۱ هوقالو لوح ( هل وا یراط لاو نزح

 هر دله هر و ندع شیت 23 ۸ ده راتیدب قرذذزو رو تیام هوا ۲

 م ر> الو ی طب روک اما تو دیآ EE دو كو دا رفعح ماما یک

 هرکاتق درس داخ یدر داو ۵ رودس مايه ماما یروصم نرو روم أم 2

 ماماترمضح مک اتو نو ۵. و تره ا 1

 ۱ لالمحا 23 . روعا منطلس م و نس ر ولی فحش علم هد نرم “6ز لب و

 ت واک هب .صوعو یدند نوسلنا الهی هللا ےس نمرداوا یس نر >I نسرر و

 یرلد E ا و و > ادا تا ی 0 و هل ا ق“ دم 7 كا

 ا دوا ا E داق مه ه درد ۳ ك کاش

 لوا e جد هات یدلو | رد دابتم یت اود ءا هل وعع یر کل م هقس ول

 ا دارا دنا لک هرم ی ندرب هلا ا دم سا رد یه + ۵ دا هللا ء 8 دا

 یا



 روا وا هجن زیا اوا هدنرخا راب دتا كاله بو دی فیس لسیاپ لها هوب و
 یلتف كکس یروس هلککسهرق زاردباضرع یوقتو ده ژراشلک الاح راب دید |

 ٩ لو ل اون بک ل زر وص ود ردیمش وب ردیم راو ل او هنا ۳ ندیم 7 ج 1 ۱

 ی رب ره یدژوا سیر نت ند ايشا ت الوب هدالب 7 حقاو هکر درو طسم ۱ ۱

 هک دابز نیل دعو راب دنلوا لاله یدناقیسو ناح ی نکی ارك الدر

 هک رونلوا تاور ندرعن تاللا دبع یدیا داو لهاو ملاظرب دادند دی زت ْ

 هدنکوا هدنرزوا ناقلفرب نکراسم رس كناسح ماما مدراو هنسلح داز یا |

 بل منکر میشن مپ روضح دع نی رات یدک نام ز زا مدر وک نک زروط ۱

 ند ربع یان اچ مدروت ه دنتسوا سرت رب ه دنرطد كنا نس هلک هل داب ز یا

 ندنعپ اوت ل داب ز ن هللا دیبع هلی دک هعجر هکن3سک ردیا تب اوزشا |[

 ل وغشم هن ریس بوش وا هنیرلش اب لاع قلخ یدک یراشاب كل رات دپ هت ۱ ۱

 ع ایسا ی رک دد یداک هت شیوا مدراو هغ ۱ كل رلنا هلته دح ی دنب یدلوا |8

 ر هديا سسجت رپ ره هر اب عوطقم لوا نالبرپهکمد روک ینا ملف || |
 یدروط نامزرب بوریک ن دیک وا د یتروب هدکدلک هنس هلک كدام ز ن هلادیبع ||!

 | یوا ددم اینا ئاچ ناماز وو لیزراز نیو دک یدقخ هد |

 ITE دم رب و ی درک ورا ندنن رو و یدلک ۰ کد حب وا هل رط وب 1

 ی دل وا دفع الصا هاراتش ار اس یدتک یدقح» رکصذ دک دا

 ( رد ه دنع ووج هب اه هلس انه سم اخ م اماو م ار ماما لصف ) 1

 ) رونلوارکذ FEY ردح ق داص ردود ۹ داس ماما اما ( 1

 | یراتینک كرانو وردرفمح وبا یرلتنک هکر د رف اب دمع ماما یرل دجام دلاو 1
 || یرابلو یداک ه دوجو هد هنی دم ه دن رات ناسکس كترعهردهللا دعو |!
 | ردروهشم هلبا یقا ردقداص هد ایاز ند هلج رد ره اطو لضاف و ق داص ||

 | هلا ءاشام )یی اششقنورع نب لضقم یناوب د یرج دیس یررعاش |

 ی ررمص اعم ند افلخ اما یدیا رقم هلیا یوطس ( هلنارفغتسا هل الا: وقال

 ن كل امو جی رج ناو دیعس ن یح ند هما ر اکا بولوا روصنلا رفع> وبا

 ین ات بولا واو هبعشو هغی واو هبتع نیا و یروت نایفس و سنا

 هنب رادبم ولعو هي رهخلژ اضفیدیارهطاو جای اور ندراودنک راب ربغو

 ن دتمز الم هم اما ساع برم تصای را رے > نایقسو یدیعون تام |

LT OD 
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 ۱ یس اط رب راب دلبا شارت مکحت نش اد لاصخت لوا هرزوایغودل وا یراک ءاهتنا

 | سارت عب یبهدرس وم رسیرهجنرا یدیا ره اظ یراراسهتشاو عوجرفاو
 یدرارولق لصاو هنیرکجو ناچ ان ینعج و تدش ید رار رصا یاب شل وا
 هدنس هک کشر ومر ساط هدنملارلتعا رارقاندنعاونا لنمصکشاه دهبت ره

 بویم « دیا ربص هسدا نامللا مزال ہ د هبن رح هن یدراردیا رارسا قش ےک
 یدراردلب وس ه رزوا دارم ید آ هکر دوب اب هد چکش لوا هله جاب و یدراراب وس

 یدرولق لاله بردلوا یصخش لوار هج رق ل وا زفلیا هنوک وا دوخا و |
 ب ارغتسا رلب دم هلوا رداق هکلت وس ادج رلب دا یب اذعوب هک هم اما لماح
 ییتمحیدعارثاروم ب ادند جز ه دنس هلکرل,د راه> هکب ومرپ ی۳ اط نودا

 یدٌملپیودیا هنشعاب هننیاج ند هی کشا یدمرب و باوج هدن راک دتا لاّوس
 اشم دخ وب ردع دهللا لها ینکوب راب د ر وص ن درهش ءاس وررخا |

 باوج راب دلق لاّوسوبد ردشملا یمیتس اعد ريخ كنب رب ند هوع دلا باهم |[
 لوانروتک یتشاب ككرابم كمامه ماما هلک هرصمند ه زغ ان اس راب دری و |

 هديل اع تام دخلوا بویل وا ضرعتم دعب نمرلب داب ین کحودب| صع
 ندماش تب الو هکب دل وا م ولعم یدعیا رار دلقوفع ءاش.هنیف رس یعودنلوب |

 ردقو كشو بر هدنک ودیا كم اما ترتّو> یقنیطا رس نانلوا لفن هرصم |[

 E روب نص نص وصح یصالخ ند ےھکش تاب وقع لرو نص ۱

 قافا موم دم هل دم صقنقارع یلاهااما ( ق اع لهاتمذءهردرددهاش )
 | ردشعشیمرت اونیراکدبا تععشیب و جر یب قافنلا کین اکس هفوکاصوصخ ی کا بت سد دا سس سد ی ۹ تن سس تسنیم

 | ءوس كنقلخ یغودلاف نارب و ن الا ىلا بولوا باو بارش هو وک تب ط
 أ دن زردو راب دتا رلاعح 4 ه رورس یک ىلع م اما ترصح ردلت ال د دیو جا

 قناحرلب دتا راتت اها هر هریک ام ود یک ی نس> ر ھم
 ۱ ن نیرحهرکص

 عفو 1 ردندردا ورلب دلوابس راثاهنب هتسلوا البو رک یالنسمودیهشی ارهز

 ا رغ ن هللا دع نوکرب دیقتسم ییارب ْن دق اع لاها هاا لد الیرک

 كك سیروس هک یعبرای دليا لاوسندب اب زلتقو ضوعب مدارلیدلک هنیرلترضح
 ےن ۱ رطا رگ نا راب دلو را سقتسا ولد ردیم راو ۹. درو ه رقو

 رب وس 4 راقارع سیم ردیشا هب العو العع ناتلول مضاح هدناب و یدلقرظ) :

 یا كرادخ لوسر موللا تحاو موقول هدک دانید رعنا ا مکن یدروس

 رلپذلق طابتحا ند ربمغب ترضح الصا رابد ردلوا ییرلترضح نیسح ماما

 ) هو و )

 ۱۳ ن و و و و



( ۳۸۴ ۱ 

 ندنح رات رویش بولنا نود هد هرهاق ره٥ نالوا یر یاپ و راب دراعح |ا

 كنرمضح فی رش عرش فالخ هیس اع ءافاخ هکرد وب یالوا تسنا هلقع |

 2 ارح ۷۱ روو اض وصخ كم روتک هه دادفت هک رانا و قم راج نددق سعیشاد ۱

 اما ردلیاد هنکودیا غ ورد كص وصخ وب قم وانییعت یرلک دتیا نفد هيه ||

 || رلیضعب و ردیص وصخ ی راهسن یاوعد ےن هنلقن و حج ارخا ۳ ویمطاف

 1 تویلنا نفد هدلم لو او یژلکدروتک یرا یھ هد ر ۲ لوا هیجلوف ۰

  ترمضح رس لوا نکل ردحقاو یراک دعا ریمعتلیا یان نیلا جاتیتتس وا |
 | كص وصخ وب ( تیاکح ) ردع اش ربغ یک كننکودیا یشاب زورس مامآ |
 || تدم ور ءالع هدع اسم هنس هعلوا نف د هدهرهاق صم كم اما رسو لص ا |

 | شدوردانالومیمارک هدازولاط ندم ولعاا یوذ ًاصفو نیقبعلا :الضفلا هد ||
 کرد لعن ندیلرصا یار جش ال الوم فورسم كنرالاعرص» ییاشدجشم ا

 ی فر رو ماها a هدنامز دیلی دیر
 ۵ .د داک هماش قد ندنف رط دنع دانز

 2 ۱هشاامارلید روک بس انم یتتفد هدن القسع نیغ وب تب اهن یراس ورود ||
 ِ نام زا یدسل روتک هر هه فد رش سار لواهک هد هیمطاف ءاهلح یر ود 1

 طی به دور رس حس

 كني د الج یراع ن دتقفش و تج یه یراج هدزان امز لوا تح راب دلق || |

يا فتو ندلا حالصرص انا کالم تولمک ۱
 هدوداوارمص«ناطاس تو

 ن دارا هدق دل وت هثسن یک قو دادا نط بولقوب یرمصم ه رخ نوکر

 | یسق اص هساطر ب ودر وت ڪڪ ضش ر نال واروم اف هتسارخ طفح || |
 1 DE ی اما رەت هدهاز ا ھنن م 1 ید ° ۳ درویک هنس ا توق

 | همصمو یدتیا لیصحت ت دامنی ک شاوا لس ءانعارا درس بروتک |!
 | نامزد یدا ردتا نف د ه د هشم نالواقورعم هللا جا هدک دار ېک

 ۰ توتاوا كح هبط ا نابعا ءان اع یدلوا لفن هرلس ولا هکر سصء تب الو تان ۱

 صح نرو ڪڪ ییاما مد هکر کعیدنلق ترش یه ریش در هافد

 | فیرش سر ل اخ نکیآ را دقع صشراب ورس ی هدن امز لوا ز الاس
 کا هیهطاف ءا را اصوص> یدبآ ساوا زادرس دم وڌ هڪ نے ۵ رکص ندقداوا

 ي قارادمس ندنس هسر قلرادرسو یودنا یزارارسسا اص بولوا ندنرلب رق

 ۱ لوا ند هل هدنشت ھن اهدیدش ]وب راه شنا ساثلا نہ یکود ةمبش ھن سه

 | رات ک ملا ب اڪ هلا ږیکش نوک نوک نوڪ ودتا راکنا راب دتیا دخاقا



( AE ( 

 یکودیا یتاعتم هفا 2 دارا هنس ھت وط یم ام كم ولظم ماما د هرمشحزور |

 نیفلوا سما عنو تببصم برعاا نیبارپ زرلیدردلب هبمطاف ترضح
 ندرپیپ تربضح ی اوجو رای دنیا لاوس ینعوفو كا ندب رهز ترض> ||

 سابق هتیصموب یرات داهش كل راک هارب اسسی راب دتشا هلق رط کودتا ||

 ۰ دابز ندکیب نوا اذه عمرا زاوا سابق هّببصم یک هدالپ رک هدرلناو نه هل وا |
 "هل اوح هع داع نيم رطا مداخیرادعم اک شک نوعلم یجراخ نامای |8

 هاخ رکص ندقدلوا ناب رقر رب ر روش راق هرلن وت اخ بودیا ن اتسو ریو ب

 هدیاب اب ورب یک رای ینا لها تاردع و ناحو ری ی جد یرلنا ه دراک :

 نان الومرددیعب قوا ساف هننامكنیربهدن رخ او نیلوا كیا نام اسورمس یب ||[
 هک هدصوصخ ید هس وب ردد دب ان ندنس هر اد لقعت ن رب رجتهلاقموب رثا

 هرکص ندالب رک تبیصم هک ردل وقنم ند یلک نیا رددب دس ربغیأر لاقولبق |

 هک یتعی رلب دلقا رجا هلحم لوا ین اوارف ءامن و ڪک قرق ارع ب اھا ضب |ا
 نددسا نب ه دود راب دلا ی دودا ناخد ۵ یک اپ دف ص كم اما ترض ۱

 ماما بولا ك اخ دصش رب ن دن اصل رکا ب ارت یدک هلع لوا ییارعار |

 ربنع یک اغیک یکل وا هنب یداق رطءءیرلع امد یز وال د یولمایه

 (عظن) ۰. یدلغب رج رب یت ایا هلوقم وب و یدلغایکره زا كشمیبارل و
 ربقلا ىلع لد ربقلا بارت بیطق * هودع نع هر وقح اودارا

 قشمد نالیردنوک هداهن دب دیزپ ندنن اچ دا ز نیا هحل وف خم راوت ب اعصا

 بونل وا لاس را هل یسآر ه دک د اریک هپ هرونم هني دم ی لها یدلک دم اش
 هما ینب ء افلخ هصاوف بند ییا نزا اما یدنا وا نفد ه دنت اب یره ز همطاف

 اسب رب تح یدروط كد هنن امز تاللا دعنا اعلس بونلواظء> هدنرا هب ارج

 كس روب نم هفیلخ یدللاق رثا ند مج ه دب وتسا بولاق یک ینار ون ناونعسا
 ه كيبل دارغلا با ندیز روبق ماشقشم د یدردلف نی ز اغ بودیا ره هل هک

 تباجا تراب زو بولوا فورعم هلکعد س را دسم نالا هکب دردشا نفد اک
 ۰ یدلیاروهط هبسامع ۵ د وسم ءافلح هک انو ردو وهعموروه شم کود ل تاو عد

 یرو یک. لدم دارعلا تات نکیشعا رو ل امزیرادعملس رول نفدلادعب

 راپ دنیا لقن ۰ دادخب هجتراناب و راید راقچ کر ایم رس كم اما بودیا رق
 طبع نا رب دلوا کلم هربصم o دن رات زوپت ردنویطاف ءال هکنو اما

 یک ابعرمس كن یسح ترضح نوچ تی وقت تب رلک دشیا بسن یاوعد هماوق |
 حس سس

 ) را,دراهج (



 ق واس و هدیصو ر اس مایه ماما تدصم هکمررب وس اوج هلا 2

 ندتلاسر ناهدو د تولوا مام ردیا تب ارسهتب لها ةهاعاصوصخ ردشم هلک |ا

) ۳۸۱ ( 

 ید وا لت ام ولطف و ام وعس# نکا لضفا ن د ودن ڪک ی رت ر ضخ

 لع امایرادجام دلاو تال ذ ڪک یدعلف طارفا هبت رمو ه دنشام هکال اح

 | نی رع اص وصخ نافع ن ناتع نال وا ل وتقم ل وا ندناوناشب ذ یک

 | یدعت نوکان وکو هللاردغر ربر رب ادرفو اعرف مارک هب ص یک ب اطا
 ۲ روکذه هلع امد دج لاف لاس یدلدولوا نامز دعد رلب دنلوا لق هليااغجو

 | هنعودنلوا عامل ندلب نوحا ماما ترڪ حو ردشطا لیصن ود رار دل

 ۲ یو رهن ه رب رحم خروم لوا مقح و اما ردشعا نلکش كع زس وک اضر

 ۰ ردلکدتس ده e >ولا نم هجو تلضصو ی اوعد هک هدا وو ردلک در احادج

 | مز ال یعاطعنا كنيؤبت لس ن دنرلت داسهش لعو ناعع ورع رض اڑ ز

 | تاردخاچسال دشماقرارب و اخ هللط مت هیظعم رفنیدب نوا ندروغو رب
 هد ام زره هکنارف رهن ادعام ندناو قلوا راتف رک ه خر اد یک الب رک تاب لها

 ۳ هه نکشلک راوص ی انا ویح و هرویطو شوح و هنج و سدا
 هنآ ره عاف عید ندرا ه دز تببص و رە دید مس لوا ن ؟شههعا منه

 هب وم فرش ثب دح و ننس هان را هب رک و هل راسکنا كنم وم

 | .اکب ببسو ۸ ام دان دزا ثعاب ( نجلا هل تبجو ءاکن وا نیسحیلع يکي نم)
 ١ ه مضیلا یود نام درج تواوا عقاو اروش اع م ول کا ره بول و وآ مدآیب 1

 هلی لیلج بر ماللس هکناملواادعام ندنو روا و لوي ن E دکعاه رک

 هد الب رک ل دیهش نیس>و یدلک هش .اج لیج برج لیریج ترضح

 یروب نصوص خو یخدرلنا ید ر وربخ یدیا دش و مالایپج هلوا راتفرک
 اض یهو ند رلودنکت یدصم لواو یدردلب هپ همط اف ترضح ن امز دەز

 ی ترضح م رج الب یدرو نیت کج ه دیاروهمط هرکص نداره زو

 زمکر .هعس وکر بخ هکنوح هللا لوس را توایق اک و ن نح راه ظا یرهز

 دب نینحو نينا هنسارع ك رع لوااب رولوا هرکصند نه هلج یتداهشو
 نس همطاف اب رکا هللا ة ولصلا هبلع رییغیب رضح هدنراک دید رولو د وجو

 ST اقا کاک لااا ب ا و

 نالوا ندارد رج هل وا لوغسم سوقن كت یک هنس ره هنسارع نییسح

 رايد روس ود ردعح هلو لنت هلن بیس هک اله دک ددو امر ٹرانز
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 یدیا رلشعا العا ۲

 دوق ولا رش هل مهف هيلا ادقو هباوجرح ||

 دودځارات هبا ونکس مهن تش نا ولتق
 هدقدلوا نیب هنت الو مور هلبتنازغنب دهاح ضعب هکر دا وقنم ندرکاسع نا |

 * این تلتف هما اوحرا  ردو هک شلزا هدنرا ولد هست کر, |ا
 ےک هل و ی وظنم وی رلبد ر وک شل زاب یت ٭ تاسطا موب هدجةع افش

 راذاک دب ناشبنک ه درول اسو ران ابهر هدید زورضعب یدروص ویدردشمزا |

 نآوردشلزابلوا لییزوبجوا ندنرهلوا ثعب رکی ربمغیب لرستب وب بورب وب اوج
 ناریبج ی دد سرلبد ر و رخ هروب نهردشملديشا هلو ند زی د ادجاو
 هللا لص قطصم دم یدح یلاعتو هن ا هس قح هکر دیا تب اور ند سابع

 مکو دنیا لتق مدا كب شخ لبا اب رکزنب نب یے اق اس بولتا جو همس و هیلع

 مس ردتبا لو 9 هتک کن 3 نک جد هلا یکن: نح كط كنسیک

 ب ولي و ایه تاکنزا هعيش RAE ه دی وب امارد تم ر وب ول دردکرک

 روج د ماع هد امز هل وا یدلن وط شان وک یعودنلوا لتفماما ترض>

 یرلک د روک ناق هدنتلایداردلاق هکش اضرهنوک لواویدن روک بک اوک بولوا

 یدع وط هننکتر ناد هدق دغ وط شدک و یدروط یدرزف ینارطا كکفو

 رهس هد ام دلاریثک زور لواو یدنق وط هنب رب رپ یکبقات باهش تکاوکو

 یدل ر ونک هتب رمصق كدا ز هکن یشاب كراء كە اماو یدغا ناق ن د انیم

 هلن ی ب عو ضرا یاوتلا ىلع نوح واو یدا وا ناور نام ندررآوید

 رادعم رر شک و ط٥ دتلا ید ردلاق هکش اط ره هدس دقم تد و یدلوط

 یدنل وا لقن ثبدح هلا هلط اب لبو ًانناراره هل وقم وب هصلا یدنلوب نا
 ردمایضرفو تال i TE اطهعیشد ر ردق وب یلصا كخ رب جیهاذه عم

 ملا کس مولعم 1اطم نالوا هم وبه تب لهاو هم ولطم م اما ۳9

 ۱ کتی له تاردختو یراق دلق الب واو ءاہنا هلت ام ضرع العا الم ناب رقمو
 رد ررعم قم ی ودیا هلی ون ب و رب و یلک ب ارطضا هیالاب مم اع هکب الم یراهحوت

 ی رلاوعلا مودعم ع و رف یب عوردو یرآانا عقاو فالخ كل هعیش تب اهن
 تب ارغ قیفحم ضع هدباب ویریثا نبا ان الومرپ ر حک

 لاو نزح ر ا هظا نوجا يلتف كنيسح م اما ةيسنموم هم اه ب ودا راس

 نسح مامایردارب هک ار ز ردلکدبس انه مام هداب ز ند اراش تلف : اہ ردمزال

 (یراترضح )۰



) ۱۷۹ ) 

 ناعذا یشک زا یکوزوس رهوک هجا ص قوح 9۴ یلاعروا توکسر هم هنس هقح كنه د

 || لاکقر هب وق وا یاب او بلاط یبا نب لیقءتنب یرفصا | ذب زاصوصخ ابا
 یدشل وش راق یون تدب لهاقر الق دان رف هل او نزح

 مالا رخا ےتاو ےل مف اذام ٭ مکل ینلا لاق نا نواون ادام

 مد رخ و لانفو یراسامهنم * یدیقتعم دعا یه اب و « رەھ

 جر یوذق ءوسب ین وا نا ۶# ےکل تت ذاینارجاذهناکام
 هکشن رش ث:دح یک ودلبا تاور ث رح ن سدا . یدوف وا سو وي د |

 ) e کنم کالذ دهش نف الب رکا هل لاقت ضراب لتع نی سخا نعییانا)
 وک 0 هدکر درلشم روپ یرل:رمضح سو هلع هلا لصابدن ناطاس ید |

 | دوایدا کھ رک رک منشاوآ لتف هدر مط اب هر ۴ ۶
 | رایخاو فی رش ثب دح وب زس هل وا رهظو نیعم هیسج کس روش هن امز |

 الب رک نال وارو ال اح یدهشسم كن مضح هلا ۳ الد لوق هک ندهعآ
 0 عقاو هد اروش اع م وب ینوکوهمچ ی رات داهشر د ه دنس هیصق

 | یتیبسح ماما ترمضح بولک هل لوا دتسا "هلق ېم هربا بول وا
 | « دنجوا یراق انآ لر بم بودیا عج ی ادهش ر اسو راب دتا نف د هقشب

 | فیس لوبتلا ج وز یربغ ن دننپمت هللا ل وسر ترضح مرج الف راب دموک
 ۱ نمر نوکر نکردک هنیفص كنج جد یر ار طح لوتفم الع ماما لولسلا

 | كلحوب یتدرانا رلب دروص هنی رافیفر وید ردنیمسا تالحوب رایدارقوا هب البرک
 | تخرد رب ورلبدروب وید ردالبو برک ضرا مقاوااقرلیدردلب و درد الب رک يدآ

 ت د اهش هنینموم صوب « داحشو ٠ ه رکص ندولص ءادآ بونا هنس هب اس ||

 با سح رغد ب واوا ی وا رخ رلثا 4 رلدلوا دیهش یربغ ند ۾ اع ببصد |

 بور سوک لع یو داوا نوف دم نیس> ماما الاحو راپ دی د هلوا لخاد هبنج | ۱
 هدالب رک نلاها کردی و یه ند رابخ الا بعکرلید رد عضو تم العربو

 نیسح م اما عب یرلایناو هج و كنج هغ اط اسلاو جلا ی ران امز هت
 هک ه دن ام ءاتنا كرنا دب وب ويدرار دبشا سالب واو ن وجا ادهش ر اسو

 (یظن) ۱ یدرردیا دخا ندب رز زجر
 ۱ . دودخا ق لرب هل هننیبجلوسسرلا حسم

 دودا رب دجو شیب رق انیلع نم هاوبا
 | ید باوحربملوقموب هب اا | رخ تیپ لوا اغلب ءارعشضعب هد رات لوا تح
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 تولا یدلق تیصوت تاع دلاب هن رل رطح ند دب اقا نیز وب دردقوب

 یدنآ ۵ دنش اب حج وا یم رکن هڪل وڏ دعس نیا یرات رض ح نیدیاعلا نيز |

 | هاد بع هلا ناهس یدشمم وب تفافا هجي حاکی هنب دم بولوا ضب اما |
 هک وب نکدا داد صعشرب ندا نا هکب دنا داسف لهاو حر ییزوا هدا زند

 هللا لوسر دالوا بودیا دصف هنلتف كنب دب اعلا نیز ماما تح یدلبا تأرج
 تم کال ام دی رب اها یدتنا تع را ق هنا اص تساو ضارقنا كن راترمطح

 ردررعم روما لالتخ اذح رب دوت ید داوا قاب یرب ند رانا ب واوا تف الخ |

 باك را كل اظ لوا یدلف ضرعت هنداحاو دال وا كم اما ترضح و د |[

 | هک اح یدم ری و تصخر هن رش اعو سفع ندن ایصع و ت اع انشی ودتا |ا

 رلیدتا نییعا وب دردم زال یرداربو ند دب اعلا چد لتف هلا نیع الد ضعب

 هد ح ی الص قم دب زب یدیدر دلکد هتک توس انهردن» نب نامعناماو

 ادغام ندنوب ید هلتملخ یتس هلج یدردن وک هماج هلمارکاوزاعاو یدنلوب |
 قجا یدشعا رکد ح رصم یتلتق ه دنس همان یع ودز اب هت دب ل وا ام دقم |

 هرا هب صو و یدیشع د زسه دنا مادقا هسا نکع هلهح و هنره هنتعب |

 ادر ټا دچا قلا یدشاخ مطظالحار رهن یتش هتجلناقدهراو |
 | یتاعزنیم زرد درک هللا لاح وهي هني دم هکن وبن یارس مزح نيت اوخو نعصع |

 | ناب رکو نالانو ناب رپ وسیک شه رق نیناوخ رایدرب و هی انفهلبا الب و اوو هحول ||
 هنی دق ایلنا ن اطلس هلدینا واکب عاونارلیدلوشراقیرادید ےن لواناش رادو |

 | ردلکد شا وا ه دخ رات رپ یمت ام یکنوک ل وا كب ژب ناکسرلی دروتک |
 دوجو هد امز ر د یلاهودنا هک دن و زذا شنا زور لوا كت لها تاقلعتو |[

 ۱ ردلکدشاوب |
 | ربا نارمحیعدآ یس هلفشمكلاع  المع ربع تناهح ه دنه اک ر اک

 | رلیاناسح ارلهرطق مرک حرولوامد  رلبا راهظا راهرزرمقسدش رواوا نوک
 ۱ رادا ناس رپ ه دمد رب قییعج ھت *% بودیا تیعج هد هظطرمد هشوک كہ, هجن

 رابآناتهب هعا اطرتود هدشادایفهن # ناتمغتیجزدکق قلخ ررودلوا

 راپاناربسیکوکر یب ھم ارجا یڑج # ه د کو کرد > ااغ لماک یصقا

 ربا نام یرازوببولبق كاتاد یر ع  كاادردیزوبرلباق هلبا لاشاخو سح

 راب ناربو یتکلم قو چ ی سلوا بارخرب # هلک عا ےک ی تر دق ب ویلپا رتس یک
 زلنا ناهنب هد د طط "۳ یشازوک هشب .# ردبا مام یهکوروس یهک یلخر دیا مج

 ( كنهد (
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 نیتعش هلیصد یهدنلا ردیک یدلبا تأرح مقرا نب دیر ن دنس هر ز رادمان

 وب د مشم رو ڪ ینیکودپ وا یرلبللواارا مع ربمغیپ ت رض هک هک د هم اما
 | رك دنع دبع یدلفا رفاو بولوا بأ ۳ یس هبرکراس.تخا یب ی داد وس

 كوئ و هس ول نیسلعءییرب ن هرکی کیا یدتیآ م ش نولوا روضحت هدیعس

 باستع باطخ هسلح نک ی یدلبامتش وب د مدرروا

 هیبهلا ب رعلا رشمات ما این مه ذخ اف ادیبص کالم ) بودیا ب اوج هت
 | دیعتسد ومکرایخ لرقتوهف هب اضتسع نا مت رهاو دمط اف نا متلتق مول ادعب

 یداب وس هلفس انی EH م الڪڪ ) 2 اذل ا یعد خلا دورو مکر ارش

 حطق یدل ردن وک هعاش هل دب مان سف ن رهز هلتن لها تا رود هصعلا

 | بوریک هنسلحم ك دی زرو یدنلک هنتر ام الا راد تن هیواعم نب دب زی هللح اره 0
 سست سید سس سس سس سس

 ندعس یدروو ترصدو حد > رکسع یلاعت هلا.ک نینمولا رمان Su هده

 | ی-ەهلج یدلس کک ی ر لشاب كنت اهل ددو اب رقاو كنيأع نی نیس > نابلبا ابا

 كم اما ترضح یداوط هژشاب یرازوک لا زب هدک دیدیدلردن اخ

 | كاد اسف وب هک هدا ز نب هللا دیبع تنعا یدل وا نقش یلیخ ن دنلتق

 | هدرکتعاط ك رس ندنس هعلوا لتقلع ن نیسح اضرف یداوند وجو هلتنغر
 ّ تصرفاک | میظعلاهللاو یدروطیدتا فس نوید یدیا رقم منارکش ءاضر ےب

 ان دم د ال وا مدزعا مد رد هسا اځ زهره و مد نه ردل وا مسلوا ن نالو

 ۱ ن نیسحو یدید مدردیا دهج هیاضرا ی رطاخهسالک مزال هدیلتف لنسکنا

 ا (رمش) یدوق وا سس وب ندن راعشا لرعاش مان ماج
 اتلطاو قعا اون اکمهو *# الع هرعا لاحر نماهنعلغب

 | راودنک هک الاح راز و دنوک ب ویلغب ب وک ن راش اب ك رب رع م وق رب یس انعم

 || نرواضر هداسفو کی عز ردررقم یراک دا ملاظو قاع قوترا ندري زع لوا ||

 ردشعا تب ان یعاضر وب نکو دیا داد رظاویص اع قاع ند رانا د اب ز نا

 : ناوس ید ردنوک هنم رح تیب لها كم اما نالوا مداح هصلا رولوا كع د

 || یدک و د یرلش ان زوک نوک هصن بوت وط نم ام كم اما ترمضح هبما ب
 | هلیا نیسح نب ور یردارب و ی دب اعلا نی ز ماما دیزب هجر اف دلوا ه دم اشو

 | یدتا تمرح هلا هلب رج لاوعاو تب اعر هل راتعاخ هنس هلج هدعب یدنلکع
 : ه هروح ةا یدشوقرلمدآ رارپ هثن رلدا تودیا رذع قاو هدنن امزعادوو

 عیردالصا دیا تراشا هليا نکب وتکم هيا راو زکیدا ی هن رهو یدردن وک

 ( یاع ) ( ۸ )
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 هل > ماما دارد یر ها ز "ن هلا ورلد دتا مصو هرم9ز اد ر اسو |

 قلا نوا اع ج ندنود بط ھا  3 EEهرب كل رلذا هدضرا هجو یدنلوا ل ۱

 ناععو س ادو نیسحو رفعج ندیلع د وا + هر زوا لاونم وب یدزعوا رظد 1
 | دالواو دو نوع ند ر هود ند . ر هزرا دیع ندن دالوا نس > ماماور ر وا ودیخو 1

 فوك هج دعم رولوا ت -][ نوا ا نج-رادبع و هل دم تو روع> ندعا اهع :

 | يخ ناما نپ نانس نال وا ناشیذ ماما لت اق اما رواوا یدی نوا هلا نمل 3

 رعشر) یدلف اشنایهج ووب كر ه دنا رخ > افت یدک هد دس ندا رګ

 ا اداما س الا ربخ تاتو انا ٭ اسهذو ةضوف اکر رقوا

 ا ذا مهرخو ٭ ابیعحلا كاللا تلتفاناو
1 

۱ 

 ٠
 هک هلا ندن وتل او ن دن وک ی ۳ زوا ےب تودیا ب اطخ ه دعس نب رع ی

 | نالوا س اسلارمخ in لۇق و ۳ وا ناب شیذ تله رب نب

 | یربغ ندنغ ودل وا سانلار یخ یس هلا یس هلا مد رو هب اف قد مد وجو
 | نا ہٹ تاذ نالوا هلبا بوسذم هدن رلیسد ك اداس بواوا ریشللا رییس ودنک
 ۱ ٩ ونک هند نیر هرکبط نادکتبا ناسجب | ساقلا ناگرخ اف وب دمدتبا لتخ |

 | ۰داب ب روداوا س تسید یزوس وب هذن اب دابز نیا یدیغ وق بوتآ كنکدرب
 | هنکودیا سالا ربخیس هدلاوو یس ودنک هک عد یدای وسوید ید رابا ه راپ
 ۱ نصل اب نارينلا كردلا ی دلخو یناعت هللا هلل اق ) ید روك بس ا:یتفا رتعا

Êأ هرلنا ییکرابم رس كم اما ت ر صحو راضحا ی راشاب ل راد هش (  

 ا یزانورد هاو را.ثت یر هتەکر پام رات یر وشک رابکشاو « دید بودیا رادربس
 | یزوسر کج نوعصم نوخ وب ورا داکح هذ وک هل رات دچا تب لها رارشرپ

 | (رمش) ار ئن منابر د رو ال اق و اک

 دان دار و ل خ و باو شنا رپ # د اه راش راخ ش خر هک ن 1۳۹

 ا دانالر ز یو شاما ہک بوک # ناروردرکمام ك رسم لب زا
 / هننروصض> ناف هنتف هتفااو دانع ی مر ف ماندان ز 6 هللا تییع هک 1

  کهدنلاو یوقهنکوا هلت تطرب یک رام رس كم اما دا دورات دب لواراب دراو

 0 مدم رو هسک هیحو هأب ول نب بود هرب د ییرتلكرابم و نادندردرلیض ||

 | نیسح ماما یخ د رلنا یدلنا تاطخ هنیرلترمضح کال ام نا سا ندب اما |

 لصتم ۍدہکچ ینا ل اظ لواادج ید ریو باوج وب د رد ھالا لوسر هبشا
 تاوفصا راکرخا یدرمس و اک و اک وش ییکرابم ناهد لغ ونجا یک ه دنلا

 ( رادماب )
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 1 بانجو یدبا هب اج ند ی تولایتاق ج وار و یدراو هاب یس هش وکرکج

 | هک هنسن لوش هسکدمرب و ترصن ه زب ندنفرطاسعس رک | برا بودیا ادن ھقح |
 | یسهح ون هلهجو رب یدلغا ویدرب ولا یم اقتا ندرامل اظوب لپا یناردول ربخ
 رکد وا ندنرلم و د بعع رد ی دلغط ی را رکح كب الع الا ءالم ناکس

 || رب رردپ را رد ارپ كترضح هکدجشورفعجو نامعوسابع ندن دالوا لع ماماو |
 || تماما هدعب توا وا نی رقیسهیل زا ت د اراكن العو لح قحو یدالوا لت |

 | هنسەبت ممتعا نو بارسیتاذ تابحیآ یکانشت لدونورفا نددح یشطع

 || نوعلم مان مخ نب نیصح نکیا نا ریحو رجاع ندنیلط وص مج ار بوراو
 1 رانا ندنچزو ید راشح توکح قوا ل وا ماما ترضح یدروا كن دحرب

 ۱ لا هله> و و هب اس برود) وط هلء>ان نوخ وا جوا یاو یدل وا ناور

 | ( ادحا ضرالا ىلعر زت ال وا ددب مهلتقاو اددع مهصخا مهللا) بردلاق :
 | یدروطنامزهعتهرزوا لاح ون یدح اص هفرط نداع»یناتندنجواو یدروی |

 كي رګ ود زس رکج را ظنا ر هت نیس نهر داوا ینو نوڪ نڪا ریش ه دعب

 ١ رش ەر ل وا توروا جزر هب رغت ل وص كيرضحن وهلم مان ترش نک عرزهدک دلا

 ترضح ناهارک كال ویرب نامز هڪ یدل را ندنکوا توبع هب ود نس هلج

 || یک کودتا هلج هلاریشورلب دشوا هنب رژواو راب دروشوا قوا لبا موجه هماما ||
 ا ندب رغم لوا رفاک مان نعتنب ان اتسرخالاب یدرارولغ اط هدنتقصرپ زاتخ |

 : توتیاهدک دش و د وايمن ندننایدل وا ترشا هنلتف هلا هکله م نرم ضر ادعام

 | ناسف ) یدر و هنلا لرجاف ماندب زب نب یلوحیدریآ.ندن دج یشاب كرابم |
 | (ناک بیرفتو ناب دمهفشا نانج ناما غر وحو ناییورکو ناعآ کالم ناب دلا تاما

 | یک هداب رد زهق و ناج و سنا و رویطو شوحو یدرتد نام زو نیمز بولوا
 بلی رییلعهکارییعروننا # ۰ یدلک هداب رف بوک دیرلش اب زوک نایهام

 ۴ یجر هیع رک هن اب رک#یناکر ودع بلص بوح برا یی ود شرم نشا

 | یتحرلب دل اغ یت الگ یک هدرل هوخو راب دلآ یتکلمام كم اما ترضح هدعب

 باذعهت وبت نام دود کاب وکر لید وص هلی « رخافب ابی هدنرزوا تدب لها

 قوا ج وا زوت وا هدنک رابم دس> كم اما ترضح هل ورلب دب وق یرلشتا
 غ اعجب هڪل وق رایضمب 2 ۰ راب حلق ثرد زو واو یجخ ز من و

 1 بیصذ تداهش هب و کت اع ندنلآو ںاڪکاو ىب وا باح یچز

 8 ندد سای: و یداوا

SS RO: 

 رب دتآ نفد هع هعشب ی اما E هربا یلح هب سع
 ا
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 | مشر ریل دو ا تشکنا رادناک كل د از ن, دیزپ اشعلاوبا هرکص ند هلج وب |
 لوایدلد تان رپ نک د> ه : ادروب ماع ۵ دن نظف ما مام  ماما یدبا ام زا كنج

 ن درلناوا ح ورجو یدلق ا طخ ت ويف وط هنعشود یشب نجا ند هلج
 هل وعم وب و یداوا مولعم هب هلج یک ودتک هلفسا ل ردرتخادب دقه رفن شب

 (رعش) یدشلاح ده وا دیهش بوعا ۲ تا هنعسد تویقو ارجرر

 رداح یدق ثعبل نم # مج“ ارج اهلا اود رب انا

 رج اهو ك را e *٭ رن جم هر 1

 ین رلن د هدنڪا نوخو كل اخ ین الو ادو ی رلث اج ناوخا هلهح و دصاا

 ه دنن بیم هتشک هه رب یراترضح نیسح ماما هرکص ندق دلق مد قرع |
 بویم دبا تأرج هنلتق هسهکب روط ن امز یلیخ ی دلکیک انکی رهوک |[
 هتک اله ناشب دنا دن نالوا ناشطع هن اق هرطقر ندنتم ارکو ندشاهم |[
 رعس لها مارش نب كلم نادن اخ نت اخ ند را دم راکرخا؛یدم هلبق تأرج |
 یدلق لار ریشع# رب هنکرابم هایم قرفو یدل وا لیاقم هماما رطح |
 لب ان وخ هم اع لوا بولیف ح و رحم كفي رش سأر بردسک ی س هم اع ییح ||

 رلدد ردشدب هم اغ جدر تور هدیک ین اضر لوا ماما ترضح هدعب یدیاولم :

 مارح هديا اوح لوا مادنا نوژود مالعرب ماع ردپ دنن ام هد ااو یدک یا ۴

 یک ه دنه ان دعس نب رع یدرا وط نیلعنورازا و صیشوقس هدنلا هکر دتا |

 ماما نب ےس اق ناوج لوا هک رکم یدل ہ راب یعالغ لوا بولاص تا سوم |؟
 بودیا ماعا هلم ات بضع ماما ترضح یداق دارة وب د یگان یدیا نسج |

 بوروا جخز رب هغشا ندنکس رید بولاچ لقرب و یدلوا لب اقم هدعس نب رع

 نب رګ بوش وا ه ورکم هورگرب ندرلیق ارع ېدل وا بس هنس معص لب وهم
 هليا ی راتیا بوشود ح ور مس اف ترضح اما راب دنیا صالخ یدعس
 یدصب دن رغب یناوج لوا نیسح تربضح دعا ی دل وا یلاخ ندکعلد

 تیقاعیدردشراق هیادهش یتیم بولک هنناربک الع یش ادنرف رخا یدلغآو

 مادقا سولجرادعم رب ه دنس وش راق یس هع> هلقلنوغروب وب ماما ترمضح

 ,یدصب هني رغب یدک هنن اب كني ران رطح هللا درع ندن راغص دالوا یدلیا

 زاثلا دقوم دم رب ند دوسا ی نکیا هدتا احوب یدلق لاغتشا هننیصو بوبوا
 بودبا حورح هلقوا لان ره زرب ید هللا دبع راع یب ساف رب روهشم هلکعد

 نالاث نا ۳ ناشد ماما مرج الف یداقالعا سبو ییامهیک كنا هددحا ونا ۱

 ( رکج )
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 یر, دنکهحزیزاون ناک ناشو * نع*د هب تس ودرکحنوخییز
 | یرهط هلیب رطفوخ توطصماما ترمضح بوتقوا یتازالب وا هداننا لواو
 هللا دبع ی رشک نکدا هرزوا قم ر روف اغا ترضح مرج الف یدا ادا

 مان هربقلا نب رهز بودیا موخه قاتشلال اب مان سی اوانررج اهمو ةعیشلا
 كلا متخو راب د زوشود نر وشوا قوا هادم اهاز وصضحو رع یلدی زن عیعش

 لوایح رل دروک هدنګا نوحو 1 اخنح ورک
 ٠ ( رش ( هد

 ی رج ر.نیج نع فسا اب مک د و زا * رتقلا نتااناو رسه ز انا

 اتسحو الا ل دح قات مو-بل اف * ادهم اداه تدهمادق اهل

 | اكملا قتلا نحانطاوذو ايداع قضت رل او

 | مانتو وا راف هت وب را رام کم اوا خر کوھ فا یا

 | (یار) یذلق حور
 ۰ ادخ درک داهج دوخ ین لا اب ۴# ال بر کصدص برکت هک

 : اسع لا کج HOES ا3 9۴ دز موق رفطو ترصتتخاوژ

  یدرانا موعس» ماهس لصت» هک هل لاله نب عفان ندلاطدا ن ده اهدعب

 ند رل شاوا یودتا لانج ز یدیعو تناهت هب اضعا یودحتا حور

 لالا رسکتفتواب رق یرال و هرکض ند دتا انفاو كاله ٠ ادعام

 ۱ هن انح عا ه دنک وا دەت ی عو یدنلوا ذخا هرکص ندک دنود هلا ی ع ص

 ۲ نش فصو شک نعشدو فهم مشا نوش ن سد اع هدعب یار هدن وک

 صوا> ضرع او اهدرفاو یداک هنیروط> ماما ترضح یدیا بیهآیب
 ۱ زر اب ن لها یدریک هن ادیم هن دصقا دو هور ئ اح هرکصند اھا ۱

 ۰ هلا یساقت دعس نارعرخا یدعامادقاهب هل اهمد درب مجید نکا یدراحوب د

 | .مادقا هخعشلفات هللا ریشعش و ح زرلب دن وط هش اط و هقوا یرمش ه رت ل وا

 | هیادعاهورک هورکو یدقارب نب رفغمو نش وج رادمان رملد لوا نکلارلب تم دیا

 | لاهج هدا ز ندزوب یا یدتغ اطیزلب الانالک تسار هنکوایدلاص تآ

 | قافت الاب هرکص ن دق دلف ح ورح نیژثکاو لوتقم نیس هت بوت اق هنکوا
 تافکا هرکص ندهبن نهو زلت دلنهدیا دیهش هلبارازوروز رارهرلددلا هب انزوا |

 ۱ ی ربح ءاعدو راب دلک هن روضح نعید) م دآ جاق ۳ یک دو دع زوج هکناما 0

 : حوار ملس هدنا ه دا لنح هدنف رش زظن رب د رک هن اذیع هلته نع تولا

 ۲ راب دل وا تشه مز امننمهبمشا ا الهی دفق کت یر رھ ورلب داق |



۳۷ o. 
: 
 Es هن د ادا ز زی هللا د. .«تونودو ید ۶ ل: رو قن رسد تود 1 ت ۱ رد مس ما 3

 لخاد هلم ۳ و هند م اھا تایامصا ب ودا لو "یا تڪ د کا 1

1 : 
 ودنکد عسک ره یدیا هشش رور ف وک ی ج زوعط كَم رع هام ةضقلا یدلوا ۳

 ماتشخاامایدش زود یدک هتان هل اهم "۳ اما ت روح یدنلدا هل رکسع ۱

 تد ایعو تو اطثکا ماما هد هعچ <. لواو تواوا قاوکارف توش قو |

 حك لواو یدل ردتا رمح ۳ همش هزربا لاتف ماکنه نيف وا یزا داتعم دکعا [

 یر راق ارب نالوا غزالورلید ردجآ نی رل جلف هیزافغرز یبا ید ماما ترضح |
 ( یظن ( یدلق اشنا ی ابباو ی دردتا ترت رت واسهم و رتضاح ۱

 لیص الاو قارشالا تال ےک * لیلخ نم تال قاره دا

 لن دا ۳ منت ال ره دو دا لس تلاطوا تحاصنه

 لاسلا کال اس اعح لکو * لالا ىلا سالا اسغاو

 ع رمضت و زاد كد هصصتفو ات دصک لواو ی دوق واررکم ین ابا وب نح
 نامش ادعس هد وسا راد دنیا نر رحم یس هب زنا ید وا لاخ ناد داعو

iA 3 
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 توا وا ز رفع ا 5 ازکم داقنو ءاكو بت راصم ی داوا ل "۳ اوه هن اقشا

 هک ره ردگن ارح نیدح یدلوار اشا لوح ل a ام رداش قوتن

 لواو یداوا هش وع نب لسم نال وا .دیهش لوا و ریش هرترب ندم اھا رکسع

LS ABD E LES 

 تار لد نکل قدا ناد یو قلوا اک هرنصح هلا موعه نیعل ریش نوک

 سرداب ز 3 توز 9 ورا لر رج الا یدرد ود هس ۳ ی رو كن وعام 1

ei EA r PEAR 

 هدودلوا هدا نکیا راوس دن زر ی رح ی یدلاق هدا مهراب راد راغ نالوا

 ( رعش ( یدوو وا وت رواه روف ن ودا فس لس هدا ز رش کا

 ی ره د دل ید نمحععشا % را 51 ۳ ۳ یاو ردع نا

ki ۱لاق یدرولیق ناحو ا ی هتسد هتس اد یف انشر ناک مران یدوق  

 ۱ یدنکف همانوحرک رس ناو یز ¥ 2 قم رک هدرکوا

 ۲ یز )

 :AEE ت ا

 | كاتس وب ورا دلتا دنه شن از سا ترص تا 2 سد 3 دوا

OETA( یار )  

EE 

 1 لویح تاخکا یدن) هراب ید یرلنا كش هو یداف e داپ یراولدا یک



) ۷۱ ( 

 ار اتس هم اما ترضح اما ید ردلب نیغودنل وا ما كيك هل هجراو

 | رودقم فرص « دنعضو ره بويعا الا ركنا هتف مایع و رمآ تم وشخ
 ندش اجداز ی هزدا دع هداخا لواویدا هده اتم ا ا موه دو

 دانعالاواهو هسردا تعب هد رو یدلک لباقم هم دا كم ترد دوس ی رگ

 یدرداب ی کحودا ررعع لاد>و كنحو لاق نامه هدارا هس رعا تودنا

 تبععرد هل عع ن لسو یدشط وط یرلق افن تروص كهف وک فارطا هک اتفو

 كماماترضحیدل دیشب یودلنا لاله داز ن هلادبع لبلد نالیر دنوک 0

 لها و ابرقا جلا بولوا ناشر راباقلا فیعض نال وا ه دنتم دخ یب اکر

 نگ هلرکشا رادقمی یدیش) مدآ یرادق نایک اا ند وب تش

 رجر وب نه هک ه نی رب كق رط ج وا بوشاربخ ماه ماما ه دکد لک دعس
 | بناجعارولاتقالب ههللا تغارف ندکلدا تع زعهب هفوک ی رب هکی دلبا ریخت

 هدنصوصخ كل لودنک هنلق هجون هنفرط د نی یجدیرب نوسلما تدوع هزاع

 کر راذک ید یر هیلبا رودص « دنروضح د ب هسا كح هدیا رودصهره

 فر هنسا زع لر دحرسلوا یی رازی زعر ع تدم را هر ول وب هن راهچوت
 ن, رح ین وبه دهس ک رعر و نر دیم روط هدکلا# نالوا م وک هدي بودا ٠

 هللا دییع رسم ات رس یروماول ج د دم ن رګر ول نع یدلبا كناد دیزب

 لب اهم كل رع ۳ وصح بو: رز واضر هلا دی یدتا ضرر ەك هد ری

 ندننابعا هفوک هش وخلا يډې رع“ ر ولا لع یلدا د (ږھآ زولیب مک هد اھمو ۱

| ۱ 
۱ 
1 

۱ 
 ل
۱ ۱ 
۱ 
۳ 

۱ 

 رادم هیکسع نالد ر دن وکام دقوم بوش وڏ هد هلرم دآ یرادق قرق ز ووا

 بودیا لتف نامه هس ردا تذل اع رع هک درویب ید یدتا سها یتساوا

 ىدا هش نس هم روط لبا م هم اما ترضح هلبا ن ايعا یک دنتلایلا

 یغودلزوعالوق رح دهس ن رګ هلهجو جوا هدعس ماماد رب ی ؛ رج هک اتوو

 قح لهاودن تا ی تصحر رد۶لوا ت ٽڪ دب لواو

 کودتا رکذ كنیس> ماما ب واوا روض ح ې هنب راکلت و يم يب وب نیا وا
 هلوفم و نکدا مزال كابا اجر نر نیرب ندنلوق یر کدلبا لر یراصوصخ

 لاح هدرزا و د زس رعا تصحر هلا E EY دوم و مار کالا بجاو ماما

 ندمرک | نیسح ماما بوروا هلس ر هنشابكْنا یودنب مدن ابه یدنهیا بواوا
 هدن روصت وب درواوان رة نوعا هلن امم ن رظان ن رضاح یدل وا هجوتم هیناح

 داد دزا ع رکنو میلسنو یدردنود هیس رتنامهیت اقلف یک یغودشلق اب نکیا

۰8 
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 یاب ورهب دبا ءاب صف هک هح رکایدنلوا توعد هب هفوک ماماترمضح هل ادصو

 هلل | ءاضعلادارال نکا هکیدیا مولعء هدرا ودنک هد هی رفج ماکحاو ندن هحاص
 ن )سی زا دا ز ع كلذ لع ءان ید موس ر هدنس هد یر اکاپ ناد حج و ینو ع۶

 قاهنویمهدنخ شو, كم وللا بحاو موقو اراب در دوکه پ هفوک مدقم ین هلیفع

 ه راد شر لاغطاو« را ودنکر لیدروش ود هر ور ماد ییامه مایا هلبا ی الض

 هکر دقن ره رلب داوا هح وته د یرودنک بقعردران درد اط ی داتداهش

 تابنا باده نامدقم ین راکا هتف ود اسف ك هفوک لهاتاقلعت راسودالوا

 بویلپ وسربر یراداسف یراکدتبا لبا یضترع لع مامایزدجبام دلاورلب دا
 راغ ارش ارشاراس و ۶نراوسابع نا صوصلا لع یدلوادیفمالصارلیدردلب |

 یقرشادخكتک زج ةه = هلوند تاودوزاندنو ون بسانم یا انار

۱ 

 e ا

 ۰ ی الخ ندرلت اش تو رھ ناش یدعود ندنهج وترابد دردلکد قبالءزکسن

 قلوا بذک یرازوس كن هفوک لها ادح هلغل وا ندنلیسف تاعنتم تاک مقاو

 ندهکم هدهیورتموب دنس هاذ ی ران شعلا هلیاهصلاخ تینرلب دمریو احا

 | درک یادی اخ ب یک ESTE هدا عی ناح

 یدردنوک لیاقم یدی«د ن یی یشادن رف هلمدآر اد ةمردیعسنورع یکاح ھکم
 نک لیده ردنودز وب ند: هجون ماما هن یدلبا ضع هکم ردود یاما ترم ح

 نيب قرفنوةء اجلا نم ج را ما تالا )نيسحا یدل وا نک ٤۲ نم ك مظعا مو دع

 متا کل محو لع ل ) نیسح ت رض و یدد ( هملکلا عاعحا دعب هم الا

 هج وت هاو تور و باوج هلب وا یني ( نولمت اع ءیرب اناو لعااع نوش ر

 یدلرأ تاقالمهماما ترض حر ع اش قد زرف هد نار ء اتنا هک ردلوعنم د و یدلو

 ماما ترڪ حاما یداق اعد هلبا یتالک ( بحاعف كالهاو کال وس هها لاطعا )
 هتما یب یتمهق ویسو كعم سانلا بولق ) هرصم هدق دروص ندع انا لاوحا

 ردقلعتم « رسیرلیلق كقلخ هك عب (ءاشام لعف ء اعسلا رم لب اتضلاو

 ادخ راب هد هعبا ۱۳و اس رد ه دن را هضم هیما یرلعلقارا

 ED نه ےط ہصعلا یدلب وس هب اکی ]اع ل افا یدد رد هد هلبا نیک هدتسا

 | ید روص وید ردن یدآ كنيد اووب ماما ت رضح یدلراو هک هی الب رک ب ودیا
 ټنګ والب و تواس كچ رک الب و برکح ضرا جا راب دید رداالب رک هکن ایه
 رار كيب ال وا نکیا هر زوا تع زع هنتي هف وک هلقب رطوب ید رویرددیزپ و
 هد از نب هللا دیبع بوبل ربا ندر و دنک بولکوش راق دب زی نی رح هللا ولت

 ( هحراو )

aaa n aN anne 1 Eg a ma. ac 
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 تا سد ف

 : نسحیدرارولک نسل هر واعء اعم هکر مز ن ملا دیعو نسح ماما ردل وتن |

 یدلشعب مهرد ك زویچ واو یدیارب د هللا لوسر نبا اب اللهاو ا نم هیات |

 روپ 9 یدرلبا ےظعد هليا ن ال هلا لوسر ناب لهاو اح : رب ر ناو

 ندکعیا نعطو تناعسهن هم ردارپ اعاد تونل زاع هص وصخوب نیسح ماما

 مک هیبنت هرودنک نسح ماما هکیدراو هپ هج رد لوشهرخ ,الاب یداوا نلاج

 هکوتسوا بودیا سبح هد هرتعرب یتسكسردیامالک هد اب وب هدعب نم هک یدلق
 كيسح م اما ترضح هک ات یدتسا فی و وید رد ر رقم كعا دن نیسویق

 ترازییهب واعم لاس ره هرکص ند افو نسبح ماما اما یدلوا ماس ندای

 یلکوا هيا مظء شبج هب واعم هک هدنخ ران یللایح یدرارراو هم اش نوا
 یب اک بونلک هنی دودح هبنطنطسق و یدردن وک ۰ داهج اهلنا رافک یدی رب
 هلبا د رب هدارع ل وا ی رلت رضح نسح ماما یدلوا مقاو مانتخاو ما برج

 لوش بودا ن ار ذک هزژوا لاونمو یر ەق رم تاقوا هصّعلا یذنل وب هلت |

 یدل واط تەب ندنرلولوا زا ید بودیا د هع لو ید زب ه واعم هکمد

 عود هرزوا ید دنا وا ن بد راقوب تولوا ناد رکور ندتعیب لوا مامه ماها

 ر روم ی ردص ت راما ه دن زد بودنا.ت اف و هب و اعم هک: ام او ید)قسلح

 هکندردن و کروم ۲: رزوا تولا ول هب هتع 5 دیاو یک اح تندم یدلوا

 هبتع ن دراو ةنيده ت انیلا نینم ومل ا ربما دی و ن«محرا نر هللا عسب (

 هلوحو دیزنهسأو هللا هد ر کا هل داء نمادنع ناکه واعم ناکدعب اما

 : ( مالالا والا تاموا دو ساع دعف هللا هجر لحات تاموردش شاعذهل نکعو

 | دایدار عنبوزاب ځد یاو هب هق رور رذق شالوقناکهدنحا روشن و
 ۱ ادب دن ادخا قل رب ز لب هللا دعو رک ن هلا دعو اتسح نق ددو اما )

 ی افوكت هبوآعمیس اناب مالک ةصالخ (مالسا واوس ابد یتح هتصخز هیفتسدل
| 

 زا رگ کا هللا دعو نیسح ترضحو ید ردلب یاب هد راما دنتس كنب دنکو

 | یدلق هیت خیس هعا یلط توبا ارهقو ار ذصخر الب رمز قلا دیعو
 م زال لغ جا ردر وطسم هد هقب دحو هد هضور باک لیصت ی هدلحمو

  TITASسنت(! 9 و -

 : : = - ۳ ERZِح هرس سم
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 1 هک رد ید ضال: ر کک لاھ اوو قعنع هندن اج ق اع كت رضح نالوا

 ند هڏ وک نايعا ° رکص ندک دتا مايو هلن رڪه 4 گی ند هز ۳# مامه ماما

 | تب دونعضرع * دنرارهو بولک همان یرادقمیالا هدر اررززب نا وتلا لع

 ( ۷ ( ( یاع )
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 ِ دی راق رم هب ها در هدّینلا توردنوک ناع و دهعو ناما همان رار 1 هلا راج |

 | هد رم مهو ردلکد بساسنمو قال یرهقک هع“ ر حا اد بو دیا راته !

 | روح دو باد اف 9 تفك هدرکهلام هحلوا رود ندا اسر تودیک هنتطو وړا

 ۱ یدتا رقم یک زع هپ ه دم ماما ترمضح هر e وب شم رداب ود روا ككا :

 کوس وام كات هتفورکم کن ه واعم ن رسا تالام ی مه ارا اما :

 | كا ناوعا ناکر زبو شدح ریما یدتکه شح وید مه نر :

 کم هوز رم یلیح بولی یرالنا هن رپ ماما ترض ح رلب درو ک شوخ س ہک ۱

 ۱ ید ؟ دعلوامقاو تداهش هعاما ترضحات یدلک هج ندناهعقدرپ رب دنوط 1

 ,دلوا لصاو هپ هب واعم I اود زر و ص ا رگ هرزوا لاووپ ٌ

 قیلعت هرخاتفو یافت حرط «دنرلذن رای دنک هم اشقشمد تولکح قا اقتالا 1

 تر رقا یدلک هب هن دم هل رع ید نیسح نرضح ه دعب راب داق

 | لاس ۳ دیا تاقو هپ واعهعیدتنا سکر اهص لب لها تاردحو تا دصاو ۰

 شعب یرع یدتا تاف و هب و اعم U لوش یدلاق ررعم هرزوا لاوئموب ۱
 | نود هني دق ی ی ه دماش قسمد یداوا توف هدنګ راب شهلا و هکنا هد رکس

 تي ناکرا راح هکمارک "یا ترد نالوا هدم اشسقن هد رات لوأ یدناوا

 | تبصو هلیوب سيق نب كاج یدیا ماّمحا بجاو نید زوما یربرهو مالسا |
 اعض و هربق هلرکیلا كرابم زس انو اکر بدر دی! راضحا هبات لوا هکی دانا !

 ١ هدیا ل وزن هربق رلنآ هک به زل هر و دلب وید رد رلشعا تیصو یس هوا ۱

 | هلق تع ذخا بودیا فیس لس هی را رز وا بودیکرپ نیس وب هنس هدزوک |
 | اقدر لصاخ هیصو ءارحا یچد یدرد كتما لوا یدلوا هلی وب من اولا 1

 از رع لوا هک یدنلف هلا اوح زریشعم كالا هن رارزوا بو اوا فیلکت تود

 کالب دید باطخ مما بات هم ها وارا دلق هده اشم یلاحو ||

 اک درک با اماف رزکم داره ن وک ت وت اب ن الب هکنسرتب ندزام هدنتقلخ |ا

 / ار یکلب رکا جد ه دنیح نیکو درکه رق خاروس دهم ن سامارو رک رولب عوط

 | لب دید 2 دعك ند تم یم ہ دل او هل رح ود NY 4 رخاراد ن ك دعا

 یرابراح لوا بودا قار نیلا ندندرا |[
 : داوا صالخ نداطب الام فیلکت

 ا 2 ركب أك تداوم نم # بیاحشلا لیصافتلا تیهتن امو (تیب)

 | یدپا هد !بیحیرلت مضح هیو اعم هکم اد اه هدرا نیا ریط تو رب رک اما |

 | ندیبمصا یی هدن او معنا ما ارکا هلهج وره هن لمنچمچ نیمامهماما

 ) ردلوهنم ر



(^Y ) 

 | ماعفا ی 5 هکلب رداح یس هی هد. دن هکر دم رکا مزالع رکرب ردتا اسرو تو رح

 1 ءانادوخا ورهرودلوا نب دمراو هب ودنک هکر کم ردبا لاسرا هاج ون هلل ا خاو

 أا رسد امنوا ادهو فح رذاو رخالاب یداب وس و درا هلوا شغعا كاله هدیرح

 | هلا همان ناما هلا یررهمو یرلتد اهش زاح فارشا نابعاو لانعولام

 : 9 ادناوع هلا ع ومطم همان تیم نع ییا ر ب دنکوس ناراززهو

 || زات وب د زس هل ن اها یزغ اما زس هل وا قرش م بولک هپ هن دم هلت داعسو

 || یدلردنوک هلتل اسر ب ونلق هاربهصاوخ وهما هکنو صام نرعویدنلق
 | هذ راو راوسهرخ هشال قرارب صاع نب ورع یدلراو هب انس هللحا م مطقهک ان

 اا راود ی کرو و زا ماد یس هس ه دننااو راد و٥٤ راب دص هقرح هدنس |

 : شو ست رعول یدردن انا هلعورد قلح رکا هکن دا وآ راکشا هلتکتسمو ا

 ۲ قر ل ىدا مک الاح ید زرو دلا وش وب درد 6 حالصا
 | هب واعمو قلق راتف 1 ر ورت و هلیح لوهام تروتک هه دمو قمراقیح ندایس

 || سر تسد هرم تانا ندع اف رخ اسد وقلوا روظنم هلت الا رظف ه دشت اب

 : تفال> تداعسو یس هلق هم اما ترضح ی رلتم دخ ون اذه عم یدیا قلو

 : ناراب مه و یدر وا وا لص اح یدوصقم مه هاف وا هنم ات رانا سس همطخ

 هدنرخاو هد اند تولوا شم هعا تنایخ هلن ادن اخافتکا ندتل اسر ترضح

 دن اروضحرع ی هنارخو یراهمان یودروتک هل و یدرولونسحا راهتشا

 ا كد رب یدتنا رلعرمضترفاو بولوا دعتسم هلت داعسسود یاپ و یدلق فا
 ا ی اع لدعو یناک تورم زسک رک قاشعب هه واده ب ويم رک هنناق قشاق رب

 ۱ بسانممامهماما ترمضح هپ ابس لهاءایعاو یدراولب وب د ٌرسلاعو درهوکرب
 اتره ی هد از هش یاس نایعا اما ید رودیک رلتعلخ راو هرزوا یودروک

 | هدیدیلب دیربهد نویدبالردداهندیرورشرپ ریوزترپ صخشوبد اسف *دام هدن امزره |
 || عاما یابک اخهورک هو ر ڪک ود مات وق مانرپ هدلاع اد هرمشح زور مل هرودلوا |
 || رارسا ماما ترضح نکنلرلب دلبا بلط تزاجا ندماما ترّض>راب دالکود |

 || هب ودنک هب ورخ تدامس ید نر واضر هرلنا ادج نیک ديا مولعم ءاضقرد |

 | ترضح مرجالف یدزحر وکم اج ینکارتشا كرات دب هل وقم لوا نکیاررقم |
 | ےک رح یدلق لس درصاص هرگو یدراهح نر مر کا ماما ۱

 | مدا و بوتکم هندن اچ هشدح ریما رل ودنک و یدلاهلا نی رطاخ تودنا رافظا |

 اسو رد طی بم هدو دل وا رام لومو هلا م هڪ ترردنوک ۱
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 118۳ ا وا ا ینلوا رهاظیودبادی نی هدانا لوا یدروس تا ||
 | بوقیب ندنآ ینوعلمو راب دلآ هیات روا هليا ناز رای هک دنا یدلوا هدانز موج |

 هکد رکا ارل دروشب هم اما روضحر ِ کارا را شع هراب ناش کرب ناشکر اب دلغ»

 | كانجز ةاویرش و نم یس د زب صاوخ

  شعشوددنس هب هدروخ چ ز ریشه د امراپ دهلان دنلا ی دی زب نکنرلیدایا |
 كجي روک نیکو دریک هلا سوح دب زب سوم رکسع یدلت وطیک هراکم هاب ور
 لوانوتاختالعسی هن هنرارطدعارارق هدرب ررلث وعلم كد هم اش بردو دزو

 ۱ راهتشا هلکل دیهش ه دیعس یدرسدط هنسهم ین + احندنحوا نوزرفا تحارج |[

E ۱ | هاکدراد ز ر یدف رم ۰ دنامز یک دعش ن الا هکر 5 اوا ن .وو هدامس ل نیمز ٤ 

  بویلبدتجاح ید هنیدارم هساراو نوعا صوصخ هه ردت اجاح بابرا |

 ا وک لوا اما ردنادارلا لصحتراتاب وقوا ه دنبلا هسن وقوا هع اف نوح ور |
 لاله مدا هدانز ندکس نوا نده ارک نام اش یدلوا راتورک هنعالا هيلع ديرب :

۱ 

 | ببصن تد اهشهیهسچک ین نج ندن رکسعابساما یدش ود هغارط بولوا |
 |  یدلنرو بوح اق بودی تروص ل د هل الب كم دان زن هلناد.عالاویدلوا

 ۱ همس عالم تخ رو حالسو ی زات تاو ٤ع انعو فقع نالوا رسه هماما رکسع ۰

 ۲ : هدنرللاابسناکروکو ندانزوربهحروحو هتل كس دن زر کادو یدیغو تداهم ۱

 یا ق اربط ینلافص یپکو هنی غا یکردکم یل اوحا هلتشمو هلس برض ||
 كوع لمآ وب هک مدا! هوا بارت نی یدیلوا هن هل اد لاح بارت قح راش یارب |ا

 ساح لاع اپ ورازراوخهدعد هد ها فس او دیدن زا همر د: وط ین هن رزوا

 " ماقم ىلاع مادخو هعلف لها ىس هت ریا راپ دتا تعپ اتم هماماورلب دنلبا هم اما |

 . كنياحوبدنبلارلپ دلم مادقا هنس هه هد لدیلپدیزب و مابق هلبا ع رض ضرع |
 ردلكد نك# مات ماننتناو ماإظذ نيلاع دفههیلوا د وان یدولا داسف دوجو |
 هج راکدتا ع رضتر ھو راب د٥ رپ واضر ترضحادحرلد دان وس یرب رهود ||

 تداع كجا کالا هکلک رل اسر تا لها ر بور و باوج ماما ترڪ ح ۲

 | یدراو هپ هیواعم دان ز نب هللا دیعکاتقو یدرب و باوجویدرد نه هف وام |

 نس هم اج هلعرد عرح یدنوط ن < ام كد رب هاگو یدنک ندنش اب د ییقع هاک |ا

 ٤ کردن ردن وید یدلوا لکنم هن رااح یدنروتک یصاع نب و رعو یدلهراپ
 هکب دیاوب لکشم هپ واعما بودیا تیلست هپ و 110 نی رع اما ی دلش |

 شال اخماما کما یدردبا لنق تور وناما ید رک د دب رد تتاسک نیسح ۰
 سا ٩۱

 ( تورم )
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 ۳ هژربخ تا ءا ٹو ان هه نیغ ادم اف 7 اما تو

aE1 ایهیزربخ  j lieمانا  
 ۱ ناشی ۳ نسخ ید رب ورح ود ردو ماتا رم د صالح یدک هثن د روضح ِ

 1 اهاسع ىع رع لوصو ك دیزب و یک الريح فروت هاش اتش ناو یخ

 ٤ نازرابمو یدنلنا هلن دات حالو نسور ماما حایصیس هرربا مزد الو یدتشا

 نا اب بودیا ادیب تب وقت اےس رکسع یدلزود ب وبلغب فصه رسنمو هی ۱
 || بوروسراز وب هنب اطتسم باکر بوک اهورک وید ردا دف اکس رغ اچ هللا لوسر

 ندحراوخبن احراب دنا بونلق یزاع حایص هک ایه اما یدررواکح هکنج

 : هزادیم ندنرکسع ككدلب د زب یدل وا رهاظو ادب یعادص ریشتو «راقثو لبط |
 یاع نارآ و هم دک ۳ العس ند رلزموم نامه نکیا ررود ویدهرب گ ےک 0

 : ندنرکسعل دیلی دی رب نالک هنسوشراقیدزاووشراق هب هرمز لوا یدیاتاجرد

 هور ۲ بروک شازانبب ۳ هدرل اس یا نکدون وا ساق |

 ماها ترمضح و روک یدراو نیش جد ود تا لکد ندنود هورک | ۰

 || هکردچها را یبغوا كنیراترضح رشا كالام نال وا یع دق راد كن یر |

 ۱ تار یا قدما هع وف دارس 1 نم او یاد اک ۱
 ماما بولک كل ورب یرپ ره هک ر ع رادمات ك نوعا تنوع هم اما /

 يداکقم ادا ترڪ > هلیا لبلج * هد زهرا تالعس لاحرد یدش راق دن رک ع اا
 1 یاش هناناج ماما ترضح هلا ت ت اھم لک ید ندکلاف ن ۳ یععرد /

 || كل ز او رطاخ رفاو مرکا م ودخم یدب وانیلاكماما هليا هقن اعم ریما ص ولخ

 هطیاویدلوا هدان ز هل هجو هکن یرلتکوشو توق ماعارکسع نوکلوایدتبا
 || هاشوتالعسهدنراسد و میهارا یلغوا كلام م دق هداز ریش هدنیع ك یبطح

 | هورکهورک زاس كن رط فرط ناژرابشفدص تط رک در اوج نالوا اش
 : ناوری اف كنيراهارک دیلب دن یراب دلو وق هکنج هلا هوکشو تکوش ضرع

 || ییاکنه ماشخاان نوک لوا یدیا راکشا هدر رهیکن نيغ بودبقا

 || نادرکور نایجراخرکسع رخ الابرلب دایا برخو كنج هجگدیا باتفا بو رغ
 || لیدبتهرارف یرارق بویم هروشکتقاط نیز راوخ عيت كني رازوالدایس بواوا
 ا ° دنلاح وب راب دلش هقع رو توشود هثب . درا نیقد اصو نی رخ اههو یداوا

 ۱ ا 7 د AS یدروک فب رح راوس قاب 2 ن 2 اخ نی
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 2 aE AEE قجا راو ارس ۲ ادجو لاو ۲ هر رح
 هک اتف و یدل وا تیعج رادقمر هلا یرراوس ی یوق فد اطو یھب اون نوت اخ |

 .تمدخ هماما ترضح بواد مچ سالک یراب رهش كرابد لوا یداراو هب ایس

 هزب قب هکر لب دتا قافلا یس هلج هدکدتنا رابتشا وب د ردق رش هد هب عن
 ناجو شا هکردوت بح او هزه هلج یدلبا ل وز هکردتیعت رب ندقح باتح

 هتم“ دو تسود هاتسود زو هشا اح هننوب اههروغوا هلبا ناغ اخو کالهالدرو

 یچسهکعا تال اکو مولعلیص زور ابشند ودنکوژو هشرود هغلوا نمد

 مرج الفرلب دتا صد رح ما هتتم دخ تاود یراوکرزب كلم رات دی دزو هدیا
 نهادیم ودنکو یدردن وق هس ارس مرح ییاما تره > مزشراب رهشلوا |

 مون صوصخا لع یدلغب لب هتتم دیک ی 3 اور اس ودنا نارد

 ندر ورم هنداره بودا هطاحا یلاع هر واعمو یس هکر کسع, هګدرا اراوک رزب

 تام هروک اک ایخدرلنا یدشلوا مولعم هر ودنک یس ههردن وکرکشا هنیلطرانا

  زکع ودلوا هج وتم هکسا ام رخا اضرف یدشم روک نکرادت لاتفو فرح

 بویلرب اح کل ویحو روتسم تواوا هلمر یرادغمیا جوا یراب ه ددحرب دقت

 ران وب یدشلوا ع رضت بویلید ررذع هزکا وا حزب رع فیض هل وب توق
 كن مضحویدلب نغودراو هلنع ره كن هرتغم هک هب و اعم نکا هرزوا لاحوب
 كم قرفیدان ز ¿ را درع ه رکص ند و کود یدلا رخ نکودلکح هب اس

 یدشود هرو3 هدا رک لو ta2 هعاقو یدشد کم ۳ هلا داهم دن ناها رک

 هلهجو ره هدوم 1 كنج ناریلد تسعجو تامه لیکم دقم اس رات رهشاما

 بورعشا و هک هجم رو تز احا ی ودنک هم 2۸ سضحو یدنا صاف

 ید نیر و تصخر هنس هماوا ضرع هنب زر وضحورع لاوحا زال وا رواوا

 حت هصعلا ىدا كا تم دخ هعشوخ را رالب هراوکر تاد لوا یدا ص

 امزآ کنج ن اراوس نالک هلی وت اخ تالعسو اب 1k هاش یدلوا نعص لناعم مایا

 توام ی ی ادعا هد هبراخ ره هکالاح یدل و لالقت 2 لحن دن 0
 ر

 | عطقو الصا توا وا روصتمو رفطم یزر اداوه ماما ترے حو رود کمو

 ۲ هتسدا ت العس یدگکن رےاف مدا كج هو ی دلت ےظعا مود یلاحو ۰
 ۱ یدلیا ضرع ماما روصضح رعیلاوحاو درفرب ج ویدا رلکلرا هُ ود هر ود

 نر شکر هسی ضب ویدراو هرهش ب احیر ندم اما مادخ نوکر

 هدک دتا لاوس وید ردن صا ید رو ڪک نیکو دا لوغشم دننسصمو ترا |[
 سم سس ج بیس سم سس سس

 ( ترضح )



 شلوار ازت شساوصكد هتفو رهط زاغ ندا هلن رطو رل دلبارآ هولح

 هلا ارد رمشکرازر رراوس ناقحلب اقم هالعس هد اکر ید تازه

 | نایزربش هددک رعم نادیمیک نب رب خرج ترخآنوتاخ هک هج رک ایدلوب لوصو
 | بویم ردن ود زوب الصا نکل تاق تاق ه دنس هر اد راو راکرپ هلبا یشعو خر
  نکلید را كمرب ورخ هنعوق بوردتیا ريخ لقب رطرب ویدردیا كنج هناد رح
 | هد یلیغواو یداوا هرزوا مان بارطضا هنکودنلکا كت العس ماما ترضح

 | تسرد یماوق كرادرکاسه نوت اخ هک هچرکاراب دردنوکراوسشپ هیت |
 | لیدبت یشخر لالاق یدیا لاحت یرادقم رب یزات دنعس یهدنتلااماف ییا |ا

 ۱ یدشریک هغه سطو برح لوالا قاک بودا رادافةیراوش شد لواو یدلف

 | :زعنع ةبحلا لعالو هللا لوسر تلم ىلعو هللا مسب ) هقدقارپ تآ هدحو

 رفاو رشکیا ررپ هلقب رط وب یدردبا د اهج هلش اب و ناچو یدربد ( هلنالوسر
 : تع رع هلن :اح هم ییباوت و هربخ»بولوا نادر وررخالا یدّتا لاله نەسك

 | نکردیک هد هيرب ندعل زس وص و ا رارحهدل وب لوایس ڪو یدلف ۱

 || نو رعم هن سسمو ترصد لاک نومن تب الص نوت اخ هکاما ید رب وناچ |
 | ه وب كلود ناش د هشبمهیدلک هنن اج مانمه ماما  دلاح ینپودلوا |
 || ناکسویه> باحکا هک هحرکا یدلق سویتسد هله وب دز نوسلوا مزه |ا
 ۱ لام هدکتم دخو ردراوتسا نع هعاق مپ هکر لب دتا ز ابن 4 ربضح دف اطهعلق |[

 رابدر اولب و دردق وب نماضر هلهجو رب کک هر رخ ردراثن نع“ ناحو زل الم :

 | قلوا هدنرقهمرکمهکم ماما ترضحاما رلب دید ردا دقنعاب و ناج هلو و |

 | تیالویدمرتس وکاضر ماما هنسهلوا لیهم وید راردیا بارطضا م زب وهزمس |
 | تالعس ماع نوک نوا مرجالف یدتاررعم تع زع نک کا ایس ندش الونع, |!

 باكر مان كن د لع واو هدام رش نون اخ هرکص ن دک دتا مامه نس ناخ

 | دنعش ی ه ربْغم تالع_سورلب دلبا ن دص م او ہ د اتم دخ ی راد اطتپم ||

 | مشارازرهو م دلغ ر هل زو و ی رلتا سر زوس د یی دلق لص اح ندنتع زه |
 ۱ ق“ ! رآ ود افا یه دات نت ضو لسیخد یس ولناز وشو لکه رک و

 : لوابروشکد راند ك: ی الا هدنرلنسام ید فداط لها كلذکراب دلقررقم

 | راب دلبا ضرع هل رضح اعیجج یرانا راب دلق باخت اولا ررپزویشب و یتلم |
 هنتکلم ابس بونلوا روبع هلرلبتشک ندنا راب دراو هیان رد با بولکچ هلی رطوب ||

 ندنش لها یدن کک هدّتم دح اکر كم اها ت رض ح رلید ر و لوز



۱ 6۹۲۲ ( 

 یرادمانسبر لر هش لوا قافتا هدقداوا رادپ ات یک شن وک هدنبرق نهج هش

 | یدیا راوکر زی رب هدوهزا كنح دام آو راذکر اکرمش "دام مان نوت اخ تالعس |[
 4 a سانا > مھ بو دیا سود ند رلب اکر كماما ترمع >

 ۱ هلبارافلا كنم رک ع ماش هک رادراو یرارف نده و اعم ماما تر. یدروازوب |

 TT ٣ م العا هب هل اص تالعس نو ر اخ نس ہک ۱

 | بودلبا هنسارس مر>ویدشودهنیراکوا بوریو تلافسا وید ( نیلاظلاموقلا ||
 ین راتاعریدردپ وا لاود رد رک هل رنک ید ومد مان د لعوا

 | هس اک, ند هکمیس ودنک ه دعب یدلرعصا هنر اشعر اسو هنب دنزرف |
 ۱ هکارب ز یدتنا صختلوب E KIS دم رادرا كم اما نرضح یدتک

 | هکیدیاراو ردات رداهب یک كنا هدرتب الو ماشو هدیرعلث ابق ریش دام تالعس |
 ! یب اهم هدربس ضعه دفیس لسو هدمروا « هرو هدهد واصقواو قعاقوا |
 ۱ ناک ت ید.عوب یرظن هک دنا ن وتاخ رب هدومزآ ر هدکنح یدیا ادن وه |

 :u صا لح یر اشع كنس هل قو یردار نوا اموعو هد نهج ر هش 1

 نون اخ تالعس هک اتقو رلب دی ارب نامرف هلبش اب و ن اج هنیرغواو یدیا رادرپ |(
 کا همش ی هرغآ ک یھ رولب زور ندوش رق هاکات یدک ا هک |
 ب وړ و مالس هنوناخ تالعس راب دقیچ هنیلطماما ترضح هلا راوس سم |
 هک هلی وش یدلی وس نیکو دردن وک هنیلطیع نب نیسح ماما ی زودنک هب وامه |

 موقوهنلغوا كموق لوا هيا ماست دیلقص یتا هنسک رب جد هلوا هدرابن اجو

 یدلی وسودردر رفع كما تصعو وےشخ کوا نينموملارما هنس هلی |

 کاش اخ تودیارام* تدالج راهظا ی o دد راک هناد مرا وکرزب نوت اخاما |

 دنزرف دا ص ند لع ماما ین ولا ریما ر A نیکو رکرپ هر واعم ن نم . ولاریما

 نالقرونیر زم هلیا لاال اح هرکص ند رانا زروای نیسح ماما یدنچرا |
 الاعزروام ی راد تدا ءس قتم دخ كن او زرلکا یت رلت رطح يلع ف نیسح 1

 ككرلناهلمرب اشع لب ابق عیجبو ردمزیرع نا نیسح ترضح ماما لوا ۱

 | رکیز وب هک رد وب یل وا رد رقم كعا نان اخ کالم افرص ناجو لدیهنغوا |

 ر کوا تنش هکل وکوقرلناف ثواوا داتسق هکرکس هود هلن واط |
 | دشنروا لا هربشعش رب ل ززاس بولوا داسف دانع ندنیف رط هدکدب درن ۇل |

 اا ند هم ردنود زو ند هرمز لوا هني نیفَماوباسه" نوت اخ تالعسو راب دلشب |"
 |8 = نادیمرکیب ریش نز لواو درک هنادیم رر ر رب یکرش هو هدعاق ا

 تار )



) ۳۰۱ ( 

 یدلب وسزوس ولد هیلو اراش اکس ی رکا كرهاوج رداون کو

 هتل الضنب هک ب (ادضع نیلضاا ذنه*تنکام یرهزمشجود روننکد) ||
 دتا لصاحبودیا

 | ناقارخ اکب بودا تاداسف هدضراطیس» رلنا نی رغاذاا دضع یراتثود

 ¦ ههبواعمناه ارک نالوا هدساع ناره یدلب وسو دن زی د نوسا روک هي وبند

 | دایدلب وس وید نس رر اولب نس هکر دند ایسو فرش هلوقم هن وپ رلب دلبا موجه |
 | یکو رکخ یک بوبب روب هلبا قارب كلاب نامه رارشا غن اطراکرخا هل ابو |[
 ۱ كماما ترضح راب دمج ندرلکواد یکرات الب یچفا هلبا كانر هژراب شقا ریش |ا

 ۱ زسرولیب نس هنس هقاط ایقشا ندکبن اج هیوام یدلواررقم یرلقافتا هنلتف

 || مچ ود رو یا رم لع دن م اما ترضح نکلا یداریو تصخر ولد
 ٤ یقلاخا یملایهلا بول تالا هزاعمآب ردلات لاو یدا رڪج ندرب یرهز

 | طاسنالو فغا یاس او یدیسوت نو یا ییاویدج قع یرظا |
 | تدیاداویب یاهک نعي یدرویب ( یاو ید یسفن ما یح نج ریال نم ىلع 1
 | نیس رروک یلاح رگ مب راک درک نالوا سر دا رف نیعم هرلسکیپ یاراکدرورپ ||

 مردارب ویرهز ةہطاف مهدلاوو خط ص1ا دع مدج نیس ردیشدا یمن اغفداب رفو ||
 | هلی ددم اکب نوسلوا نوییتهرح مالسا دیحوت نالوا هدواق ونوعقح نح ||

 ٠ ایندیصیوصخ نی د مسفت ودنکهکات هلق طاسم هم وتسوا یل اظ جریب

 | كانا وه "هللزر, مدن امهیک کودتباتاچ انموید هلوا دیقم هليا حالصایب روما |

 زا لواویدش ود هغ اشا یا هب واعم تولوا یلوخروق سک رهو یدلوا ادیب

 | یس ادع امرلپ داوا لاله بولوا اج یسهرهز كنیشک ز وقط ند زاها رک ||
 ب: رادرآ ید هر گر بونا ناحهت اه فرطراتدتکت وحأم بولواناشد ۳ ۱

 1 یر ویا مهالا) رایدی وق هی هد جس شاپ رابه ماماترضح اما رل دعب ۱
 یدلکح هسا رس مرح نامارخ نامارخ بودا اعدوبد ( یرسصاناو یع رکاو ۱

 بوت اط هدننبد راوی درب یی اوتر اس وریپ ز یاو سابع نا هدق دقچ هریشطو ||
 نایب ییارجام ید ماما رلب دید كداتروق هجن یدلون ریو نوزحو مومشع |

 | ند زوپ هن بوتوط زوپ هپ هينا ثداوح ب و دیکه ل بم وال رم سکر هیدرویب
 ریذ لد یًروربپ د نسح هک“ لوا نیسح مامارلب دلواددزتم وند هکر ولوا هراکشا ۱

 | یدنک هریشط ند هکم هلبا را هنسیک نال وا ن دن اقلعت صاوخ ودنکبودیا |
 نال وا باکر مهو راو س راودن کی دتا تع نعی عوط هرهش مان نھجو

 کیس و ال احوتسج رابغلا هجو رب ب» سه هل> ًامرو حالس ی ارا

 ( ناز بر



GE)! 

 | تالمهم فاواش اش وند ردرهاط هز و هزمسدوخ یودیا نمار هداب زندنوپ ځد
 ید ریو هداسفینل انروا ل وا هبعش نی هریغم هرکص ن دکودلپ وسراز وس |[
 | هناسحا هک می ب ید ( نونا نم دیفش له ایام لا ناسحالا ) یتحیدید ||
 رک ک كم روک نکرا دنكنود نامه ردنونج عون كعا ناسحا هرلن ابلوا قیال |
 | e ارك م اما ترد ه دعب یدلبا تود یس دنس هماوا لتق ود ۱

 | , بویموف هنب رب مدا یز مههکم دروک موق ی رس ن  بودیا ماطذ رهاوج ررد
 ۱ بیک وشلپ قیفح یو جدو سرلا تیعر هتعب بلطم هورس ر دیآتناها |

 | هزک:درابوم ویز وکه مالسا ندوزک ردتیا حجر هنر خا بولي NTA د |

 ۱ 5 هرعط بولت 2۱ هب اب روا لدروق تاق دود ص نیعا دبر نامه هدو دروب هرکیدنآ

 1 هک WE ی7 را دعمر هر ندد لا هکن دید هاا ترمضح ندر ول :

 ۲ ۱ کس ردشاو اهتید یز هسدا ق دار | هدد ید یدلوب صابقنا وند یدرولوا

 1 ۱ هةیلح یدعا یداوڪڪ هلا اھت ھو بوجا ن زغایکرلکج وو د یرلوا

 ۱ ۱ راو دل زر ۳ قاوا یا رلناوا عا اکا هد دا وا بدا ۵ هأب ون نوعلم فج هژوا 1

 | هک: دروکیصاع صاع نی ورع ندنن اج هی و اعم مالکلادعب هلیا سابق هروک اکا |[

 یدلاهنلا ییثو تاود نابه نلوا یصوصخ ٽڪر و نصر و هه لاو لیقول ۱

 تفالخارهقوارحم رب زن هللادىع اقلات ن دج ابن اٿ سابع ن هللا دبع الوا |

 اإ ددررقم یسلوا ابه رکن دوجو دقن یدعم هدنرلک دنا دانع یدتل اضما مات |[

 || رلناوید (نیلاسمتاواویهذاو)) رلب دلاضما ندف وخ هدعب یدتیا فی وود 1

  یدلقاهنتوكت هدام اش ناهارک ن ایم ماما ترض>راب دتک ند هپ واعمل

 | هلهج ون كنا فلعت واب رفا یک دروک بودیا ب اطخ هم اما صاع نر ورو: |
 ۲ یدعا یدتک ی دوق کلا ° دب ول ی“ اا وا ص)الخ یس هلج و یدل اتما ٣

 ۱ نیس [اطع نوتلا هردب كب نوا 2 هر واعم 9 هلا اصما یروشسنم و ر ۵ لس

 : ی دوح و 1 الا و هلن اضرا یه اوو لا فرسص ES تول 1 ّم

 یدتا بولد ےس ترمع> یدلب وس ولد نیس رلبا وا هروک زوک هلکتم) ۳

 تن یاس

 7 0 ۶ تک 2 9
 یا رشءاض ماوه مروا لا هرو تم ول هکن دانا دان مسق هو ردلکد قحهلوا و :

 الا دف نون-م یس ه>ح اسد كم اسالوا هلبا 1
 1 ۱ یدلکهم لک هلعفر هب واعم هرح

 یضارهک و نس مام اب E ىدا وس هماما ترصح ندزو حرض زامنو ِ

 ودنک یدیزب هدرهاظروماونیس هوا ۳ هل رخاو ابد ت داعش هک فلات 1

 تحامس هدن یعیانردرعقو تحابس وارد دن لوان س هد توصرم هک

( 9 
۹ 



۱ 

) ۳۰۹ ( 

 یس اكن اتکی ره اوجاما یدلب وسوپد شاخ اطع هبیم اش لوا یراراکداد ۳

 ۱ ردق وب ه دنس هن رخ كه اش داپرب مه و رلب دل وا رم مچ دا روصت

 هداننالواررکت انب ہک ید .دقدمهلوا تالاع هب ر دير هاب وب ده یدعو

 | لواهب واعم مالکلاو هخ اصل ادمیو یدتنا تاقالسهلیاهبواصم ماما تربض>

 1 زکو دلوا كلام هکو بند هرو زکی داشغب ی نس یراکداب ون بورتسوک یرهوج

 || نیش اب تولوا هرزوآتک اس ندنب اه تساف هد ارهش یدروصویدلبوسوید

 ۱ تشک اتفو یدلکهل زنم بودا تقراغم نامههدنیح لواو یدلابص هغاشا |[
 | ماش هی واعم یدوروب تالط یلاع یدلوا بم اغ باتفا ضرق بواوا ماکنه |

 ین ماماوینلف تیهجب هرم دی نو نی زاکتهزدو نیارگته |
 توعد هلع مه رسان رب زی هزرا لیعو سض اغ ی هللا دہعو a رو

 1 بو دب | مالک یصاعصاعنورندن واق E f درک یس هلج یدلق

 یدلقررعه هدر ر هجوم ی ل ہضذویتاتد یارو یفالخ مع اویدلوا ره واعم

 هلی کمان رس ما راددروایم زلاضما ق ارعو ماش نارعا همت هدأ تفالخو

 هل ادرع بولا ید رانا ید وض هه اما ترمضح یراعوط دوا هیوا ۲

 حح صاع ن ورعاجا ید د ردن روک لودوا هک نعل یدر و درس اع ن
 هر

 | یدب در دعبات هرس ځد یر اسو ردررقم رکو داوا زم یرو رس كرانوب کب د د

 مودع مرج لو یدلبا مار نوعا ق دم روا اضما هادی ت رطح را رکن و

 ۱ هکاص وصخ ردقوپ فلاح هلک زس م بوایق باوج هموق یص اغوا مرکم |
 ندرمس م.عرو ع لوا راشعا تازع حک ِ

 لیاقمهلکسنررک آهک ار ز ردقوترا

 1 هزس مس ادن رو لوح نسخ ماما سل داد ات اعم نوعا اسد تواوا

 2 روهطر د او ڪت ڪت هدن امز لوا جد یدرولوا هام یکودر و والخ

 هدنص وصح رد هدنلا زب رع شر هک ت راما راک هک, دم“ ید زول وپ 1

 || رلنوسلناردریخ ضع همهتلا لیلج تقاو هنسن لوش راردیا لاوس هنس ودنک ||

 رل وسعا مادف هو اطد الام فیلکت رلن وس وڌ هد ۳ دایعو عيا هشوک یزب ِ

 زا ندر را داوهو داب زد هل ادع ندن اځ هپ واعم ه دک درو اتش تاوخ ود ||
 یودبا داسفزاغا ینا وخا هنعللا هلع ناطبش لها داسفلها و هارک هما |"

 . رهن

 ارادم ةمدا كجو روداوا ی راب دانا تضع ود ردندرلن دیا مانشدو تذلاع

 بلاط ا نا لع یرد ور درن اع نرد رلنو وردعدو لشم هکر دلکدز اح



(oN) 

 || هربیاوج لوا یداوا لباقم بوراو هنن اج بسنكلاپ هدا نهش تدا یب لوا |

 | ۰ دکدید نی هلی وب م امه ماما یدروصوب د نیسفس یلع نب نیدح لهاج |
 مش هب یلو لواو هي لع ترمضح یدبا كيا لعو كالع اث ۓاح نوعلم لوا

 یدیدویدلف مست یدل وا ردکموربیغت یرلتفلخیابرد كمرک!مامااما یدابا ۲

 ا هارکر کاو ن ه رودیک تعلخ اکس نسوا ناب رعرک او ن هزویط كسا حیآرکا |

 | یدروببنب هر ه دن وکه ی العا تج س نپ هديا تاالد هعیقتسمقی رط كسیا

 ما دابدزا 7 < یدعش و سس مدیشاک هلت اش سو 7 ۱۳
۱ 

 تین لدا ھو مدلوا فقاو هکن اهرب هلعلخ نسحو ناشعظعو مدار اهلا
٠ 

 [| مرجالفیدلی درزع ندنراقلخ اکی ودتاوپد مدلب كکودیا ندهللالوسر |

 ٠ یدنازوالاهنی راوبد هبعک افوو نی وا“ یا ردو اطع تورو مرک ناکلوا . 1
  ۱ىالااس او یدلشفت هب یاش لوا توراعچ راند جوآ رب ندا هم توکو

 | امر هزات هکیدنلوب هلبب قاربرهوح ول اهب عارب دنا بواوا یرولق یرادقم
 | دن ره رکاصوصخ یدیارد ان هدناکمناک یرظن اما یدیاراو هجثرادتء
 یراغ امد دوخ یس اسا كسم هح ارویدر واوا ادیب زاوآ حرفمرب هسافوط

 | یدینع دزو یدتکیدنود یدلوا قبال ۾ اسحاوب کی اش یدرواقرطعم |
 || هماماولدنلکا هن هل یماش لوا هک اتقو یدروکرونلت اف یس وډنک هدم رج باب ]
 | مدلوب هللا قلخ مرکا یی اما نب هللاو یدروص وید كداق ر اذج هل وقم هن |

 || كفطا# یدرب و اوج وید مدلق قیقحییکودیا ییطاورثا تالوسر تیپ لهاو |
  ۰یدّتسوک يران رواقلوا یدح | یتحوا لاحرد هدکدید نیسرد هل و هکنودروک ۱

 ٠ ناشا رب ناشکٺ واوا نا .ڪغ هب یاشلواد زب اما یدرتسوک ی ععف نارکرهوکو ۱

 | یب ام نارک توقا و ییارجام یدراو بولوا ناور هندرط هیواسم بلدردی 
۱ | 

 كد رب و نوتا کو هودرب هس یدید تودنآ باطخو ب اتع هس اأ
٠ 

 .| كدلوا ببسنس هرلنو رد هدکشاراب هنن ودنک ق لخ هليا رلن وتلا لوا یدمش |

 یماطع كم اماو یدل وا فقاو هلاح تةیقح هپ واعع هح کا یدلیوس و د [
  ۶لنسا یدیز, ن <1 یدلوا فراع هنکودبا اے كن یلاعاو هناصسیح ۱

 | هم رکن یذلا ےرکلا دیسلا اذه لمم ىذاء )ن وسا وا نکاسو نوعا تا ۱
 هم واما کمر 1 »یک نیسبخ مامان مس رولوجبا نم یدید ( كالا

 20۳ 2 سس سس[ سس < aT رسد - ھی ی 10 ۱۳ سس سس 1
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 تجر ه دکاناب هدنس نوت ول كنا زونه جد هدنامز لوا نسویدشمه رود

 ارز راسم ما ت تروح ۹ او راب دروب ولد رد زکس سموا روڪ۶# ندادخ

 بویم ریو باوج الصا بودیا توکس رهم ھت هد یدتشا ییاتع تالکوب
 م رج الو یدتا لاسرا بوزا هلن اح هر واعم ر رب ف ارح امویدتک هنل زه

 هلس ن ررادا وه راسو یدیزب نیرفس زاعح لاصعتسا هجو رب ید هب واعم
 مانهشدح یو ضالومهداوقر رک هجرک ارارب د یدلکهب هرونمهنیدمالوا برودب وا ۱

 ندنایدشمزان ییکودلک ةد هروتمذشس لم هرکص كانا ك همرکم دم لوا هدناک ۱

 یر رع كس د اون دیا روه هر رن ندنس ولج کل دز ىدى هر وا 0

 سی اگو ثداوح خاکه: ولج ادب ز 2۸ ة دیاگ مان تد ارغلازیک اماردششلقاذت کا

 ندرابخاوندادهسلا 2 هه دحو اھ ۱ r نالن هد رک کم ا

 هک هبلوا نطیدعا یدناق ین و هو هب عت اک نال زا ! |

 راکافارشاویدلوا مقاو هني رهش هنی دم ع رعالوا هلتعم بلط كن هی واعم |

EE IE یک رک سام OMELET تو کج 2 حسام هرحفصف نفع ده )سنا که نر جی HTS Î 

 | بولتا راتخا یب ید نیسح ماما ترضح رلب دتا لابعتسا ایج رخ اةمو |

 | بویلقاچوقیاماترضحو یدنیا ندنن هیواعمهدن اقالم ءانئاراب دنک وڈ راق

 | ینکح شدپ هناکر كمامه ماما *یز اتسا یودتب یدنکو یدب واننا رام ۱
 || سکرهرلب دنیا لابقتسا هنگ دزارک اچو یداواوآ راوس هدنهرخآ یسودنکو |

 راتف رابص رشا راهم رب هلبا دیراو مهراب دو مه ارد تود جد هلل م وال بم |ا
 ۰ مارکاهلهحو و اماف یدردنو کهن روضحو نع كعاما ترضح هب واعء |!

 ۲ ماما ترض> بش لوا ندا وا مولعم یودیاهن یدوصقم دار ند ًاطعو
 هلا لاح هره یدلکح هب ده رکم ف بودا مایق هنن ها فس هللا یداوت

 ٩ یدیوط یا را تر ضح هب واعم رک اتقو یدروب رد لوا قوت هد نیما دلب

 1 مرح ویدشد هب ر هکم د لوا لبا راغاا یدشودهتب رادرابواوا نوزګو كانغ

 دم لا رااعا یدل ا ا وا ترضح هدهفرشم هکمبواک هش ریش |

 i یاضو یدردودزوب هن را هدفدلوا شوط یزوک كرابم ۵ دیلی دن رب

 || دیلپ دزپ هبنقوطیرظن كرابدتس وبعهحو نیغل وا طع یرلقب رش ٥ هیادیا
 || یدلوا ردک هنکاپان ناج تاغ هنکودردن ودز وب ندودنک ك ماما ترض |

 | تدر ندن راهارک ماش هتب دصق ماقا هترضح لوا نیدیب نوعلم نابه ||

 1 کاتو ي دص9 حیف تناهاهم هاب ترا بز جیپ دا ۱



  VIREکف لای ید یا زن هن هونك بود وا ۳ ۳)
 نایعاو ده اشمویلودبایسا ه هه لد رب نالوا دلو د يام و ن 3 ؟راش د یرازوک

 اند تح هک الاس یدلوا دح ه دنکرادت قع ندنا هلا لوق یس ودنک كتالو

  ۱.قوعح یودروک ندندن انا یغا السا انا ناطاس 24 دنزرو تمعرو

 تفالخردص هرکص ندو دن ڪڪ هرزوا دهع یودتا نس> ماماویدید

 یترخا فوخ هل با وشو مارف هن اک ییکودیاند هی د نام« شغل وا میلست اکا دن |

 تعب كنتي الوقارعو ماش نابعا بوتیدیا دهع لو یدیزپ و یدلق فرطرب |
Sara era 
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 ۱ یدنقوا ید هبطخ ل دی زب هرزوا لاو: هوب یدر وک ینکرادت یرلسو
  ناورردص ت هق ارطاو یدلوا یراج هدن اسا رخو ق ارعو ماشورسصم ید

 ] یط ابت>ا فوخ اما یذلوب لوصو ه دیزب یر همان تعیب كراتکلم بودیا

 : ۱ نزاكه .ه رپ I لح ركبوا نب نج زا دعو رب ز ن هللا دہعو

e? ه دم نیفلوا هدأن ز قوخ ندرلنآ بولم TE5 ناور  X>۱ ۱ بوک هب یم  

 ۱ ندراکاوفار با نانلوا رکذ برودلب یکودندیا دهع یلو یدب زب یدردنوک |
 ۱ ناکسیدلوالصاو هاو محی همان اتقو یدلبا تراشا نس هایآ نلطتعب

 یتعودلواریب كني واعالوایدلسا هب هدطخو یدفح هربنمبودیاعچب یهثدم |

 اوان اذوهدنف رععوهدانع ید قلو الواو نک ودا مزال هقیلخ رد ال هد ت ماو

 | ردقلالوقحاند هلج د: نیاعوا ےب و یدءا ردکر GF ووا جاتحه هوك ةلودو ۱

 | الصا بولاترمح یرلت د ٹا یاوجو هک اما دلتا نا نقطو واعهو د /

 | بولک هلوجرکب وبا نب دع قنا یدایوس زوسریدب و كيندرفرب چه اهطقو |
 | بوتکماکسلواو هدنس نوح نابلاع یادخ كدلبا بذک ناو معان هکیذید
 ۱ ن د را ن ناو من اھ یدلبا ناطخوب درلب وس ع ورد یدک نر دنوک

 | درج ول ورلردلعاط هن رب ولر ,قلخویدشا هع اشا تولوا رداق هب اوخ ٠

 | هک هب منع هناا یضد هشداصنینم ولا ما کن اھ یدرولوا هدر یم ناو رھ :

 ۳ برق بوک روان وا هل رطضا لک یادلوا لصاو باوح و زا
 لاهتساهلبالاکرب زارعایدروک یرلتوب هکناو میدناک هدصسم اعم هل ایران وناخ

 هک ند كلب وسزوس قحرسرلبوس هل هدکدید كروب ردن تم دخ تودیا

 بودا مالک زاغا هون دص ترے هدکدد كجا ی دصدا اعنا ے6

 اک اا كنس نط صم د2 ت رہ طح هکم دهاتش هص وصخو ن هکندید |



3) ۳9 ( 
 1 تولا هناا رام مدتلیا دن زوصح هللا بنبح توراص دیق رح ضا ر نوکر |

 | ت رمضح هرکصندنا بودباادا یتاکتماق هنو ص هدعب هنغالوق عابصالوا

 ردن هب رک ثعاب ندقآرطا یدلبا هراکشا یروتسهرس بورس هي هبرک ل وسر |
 1 ندن یهدیدرون ندد( ییعاغش م ھلان ال یدعب دیغ ابلا هنتفلا ) ر هدکدید ||

 ۰ ہدنقحرلنا منع اش ےب و ردکر کک را هسیا لدق یرکشل رایص اع هرکص
 | همرویط هب همط اف یربخ و رامن ز اعما یااما یدرورب ردقح هیلو رودص

 | هلا لوسر بشرب هکرولبق تیاور هنع هللا یضر همس ماو راب دید زس هیم ردلب
 هدنرللا را,دلکهقح نوزحو ناشو رب هرکص ندنامزرب راب دنکهرشط ندهرعح

 ملی لهاراب دنلیا یب هلحم مان الب رک هدنبیالو قارع هکر لید رویب اکب و هروراقرب
 سا رلددزنس و کک اک لع قج هلو ادهش میسح ییعا عیعر و اص وصح

 هکنامز لوش هلعص تاک و اینو نس مدن وق هیهتیش وب و مدروشکد ی ۳ كرلنای

 نیعودلوا دهش هدم ادم لوا میس نس م روک نيغ ودلواانغ هد مسد ناو و

 | كر ودنکرلب دلبا شوت نب رش تد اهشم دالب ررغصاورکلا ىلع ندنرادن زرف | | تردمان نیدب اعلان زورفصا یلعوربک | یلعو هلا دبع ترضحرایدروی زس هل |

 أ یز مخا ه دنخ رف رتخد یکاویدل اق ن, دب اعلا نی ر ماما قحا هدرا
 هنخولد واع اص ریش ترضح نوکر هکر داوقنمیرلنوناخرد لک ه دوج و د
 هيلع لیربج نک ر شخ واب ولا رکم میها را یهییلصدن ز رف هناوصو یتبسح ماما

 | كنسیغقیدل زوبقعلفادجندنسدر ندنسکیاوت ها لوسراب یدالک مالسلا

 تكيهاراهدعب یدابارکفت ها لوسر نرصح هدک دد نیسردیا رامتخا نفارف

 | یکیا وب سپ یدلبا تافو مه اربا هرکص ندنوکج وا بودیا راسیتخا نت افو
 || كراذوب ردمامایصجوا نیسح ترضخ ماما ی با نسج ماما هکر هدازهش
 ۱ نیسحو یلعل نلنع سهم هلا ف نا 3 موطءاصوص> ردلاص ن راکش

 هفاک یند اه ش كز تربیهحو رد وا لزات ه دج لرلت وب 1 نسحو |

 : تقرفو هب رگ صرع یا ال امزورو تسصم نایورکو كىالملىحوە د2 تما

 || یرافب یش ٹی دح ( هنا تبجو ءاکب وا نح لع اکب نم ردراشاوا
 ِ کرا وساق وە يالا دم دحو ۵ دادهشلا هضورناتسا لیصه یجدردنارع

 : ق اع كن رلت مضح نیسحماما اما ردّتیغرم زاص تخ ا نالوا بول طمهدیاک و

 هکیدلوا عقاو هی رنو یس هغ هشراچ هفوک ند هرون» نب دمو یتکرح هی اج |
 یا تردو لس زوفط نوا یرلتف الح ی اوعد نامزو ترانا تلم كەي و اعم |

۳ 
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 ه دتغالبوراو ؟رزب * هک ادب رف هدتحاصقردقوب تی افودح هنات اصخو مراکبو

 ۳ هم وظتم هاوز رهاوح دهاوش كن رلفداوارا دمان دیدانص ءهلحا دیحو |

 یدنا وا اذتکا هل راتتیالراب رود تابا وبراد وم ندا هس دق تالکردق وچ |
 ص Rê اجا و وا شکساف * .روبقلا ناکس تیادان ۰ (ةمظف نم) |
 2 هک و عمق درک IN تلعف ام * یردناتاااصطا یرب 1

 ۱ یدغاا نمرملاب یو اهتناکامدعب * ,ابارتمهنیغا توشحواسبیکلا تفرخو |
 ۷ :ارعتلاولصافلا تشاسیح # اسهتسف رف ی اف م الا اما

 | .البلارفوطب ام راهن_کصزرف * رز کا دنه نماد نمادتعطق

 كن رزرعرعورلرداوا لصا وهب داعم تداهش نکناهدانزند یال یرافرشنس
 رو بیج ا رب کح ل وضر ترضح ئزاراوکرز دج یس هدانز ند هنسیلا
 | ن اراذک هلن یرلت رضح سو هيلع لات هللا لص نط ص1ا دج ییعاادخ ۱
 ح انب لع ماما ترض- یزارادمان دحام دلاو ید ل زوتوا هدعب یدسا |

 | هرطص ندنت افو اب و یدلبا رویم هلیراتمضح ههج و هللا مرک بلاط :
 | هچهدانزندلیب یا یللا یس هلجج بوذیاروبع هدرازاکزور هلیافویب خرچ تایلب

 | دعس رمحد تردو راو رز دنزرف یا یداسا دالوا اما یدلو قیفحیودبا ۰:

 | دیهشهدالب رک ذعقو هللا دبعو رفصا یلعو رکا ىع بواوا راعش تعصع خا ر
 | هک طسوا لعق جرايد تبا لاقت ا رلودنک یراذشردلو مان هعجورلیدلوأ |

 ۰ دود ماش هک ندن دیادش الد رک د حو رلنا رد ران رمح نیدیاعلای نم 1

 a نایعش ه دنس هنس یجدرد كن زه راب داکهما ریحالا مزال * هرونم هب دم ٤

 | ضعیادن نعو هد هبنش زور ینوک یعشب ! یمرکی ه دەم لوصتو قوا درد ۱
 | لج تدمو یدلوا داوتم هد هرونم هنیدم ه د هنسشپ زور ین وک یمچوا :
 | یبح و راتو جا تدالو هد هلبلق تدم هلوفموب هک یدغوط نکبایآ یل |
 لاک هرات رمض> هللالوسر هجنراو هنبراقیا ندنسکوکردشاوا عقاوهیاب رکذ |
 دغو نیسح ماما هکر دبا تاور ٹراخلا مایدیا راو یتهباش» ||

  ندنرازوک كرام یدههنلاج بولاندن الا هکن اه دالا هتروض> هللا لوسر

 یدلکلبربج ترضح زونه ه دکدید ردن هب رک ث عاب هللا لوسراب یدقا شاب
 دابا ابهو كاله یعشوک رکج ملب افو ی نما بب رق نع هکیدر وربخاکب و |
 هراصندک در دنشاد رب ترمعح لوا لوو ا تشاعماو یدروم راک رک ۱

 نوکر 0
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 هتع هللا یضر كماما ترضح رابدزاب ود یدلق منم هنع هللا یر ناقعترضح

 هللا یر سابع نولل ادمع هلترسهرا هظاهدقدلوا لصاوهبهب واهم یر یاقو

 ۰ راد دد( نوعج ار هیلااناو هلن ) هلما نزح ی درانا یدلبا مالعا هنی رلترمضح هنع

 زا کودنکكنا نیس ر واوا رورمسم چن هنت اف و كنرمضح لوا هپ واعمنکل
 كنا یی ویق نالبزاق نوڪکنس لاو نیسر وناص مالقیچقابعد هي وند تموکح
 | هک زولدان یک لوسرو اينا ناذعلس ترضح تب لها هکزیو نمرودلوط ب
 نیل او | ترترمع> قدلوا راد رک هرایصمو ه رلتهدیم هدا زن كن ول جد

 || عاوناوصالخ هلباریخند رلیصم وب یزب بدرق نعهک ز ردیازانواج رندنهاک رد

 || ندکدتک یرلت مض> هپ واعم قعب یدر و باوجوید هیلبا رورسم هليا رورمس
 ۰ اخ ندن رلت رضح ع هللا یصر ساع نالصءاا وا ۵ در تدمر كص

eهب هساح هدوح هرروا هک ر دل وقن» .یجدول یدایوس  

 : نکن ]یدابا مادقاو د لاهکح اکن خم هدنسلا هدر درب و یدر و ها تب ی

 ِ REN یاعت هما يج رکا دچا ۳ هدعح یدنا كن رب

 1 هبلع یلاعت هللا لص مر 5 ا ترصح .e لواهنع ۱

 | نیروس یسح نب برات ییعب ( هب نم بحاو هبحا ىنا مهالا ) یرلتیضح ||

 هللا یصر كنس ماماترضحیدرو- ن: ردا تی د هب هديا تی هنجو

 ۱ ( تب ) ردقن اطو تج

۱ 
 ارنسح تعننم ےظ دی اشد # ارن ماداس یرعرححا

 اب نسحقالس >ا فصو ی ارس تسب ندعردرح هکمرادن یس

 تنا نيسح ادر ڪا وار ظد %3 ر زو بب زس دوحوار یکود

 6 ام مويس ماما ں9 ا:مرکذرد لصق ) أ

 ( هنع هللا یطر موح مهل ونغم نبسح ترضح )

| 
 ی

 ارح الکل هه وق هح عمل وصفو تولوا ( هافک ومیلع لکو نمو)ینل رسسرهمو ۱

 یک یودلوا سس : وک ناطذس هرس ا هع هللا ید نسج م E ترض>وریباک |

 ردهللا دعوا یینک و دیهش طط. و تییمطو دشراو كل رابمو یک زودبس ۹

 ۱ رش هدانزند هلج اسو بل هلال برگی تحت خب

COED ) f ( 



 ۱ .یسیلاوهن دن کو 097 77 هر لا فوخود

 ۱ ۱ رداع“ یاندیرط یواش كح ماما لا سروپ یدردنو < اکا یدیا

 | نیس هدیا ضع هاچ هجا كيبیللاکاندنب ونيس هرودشاوا هسبقن تعشا تنب ||
 |  كاله بةعرد بولیس یتدوجو دللاتسروب هدقدلوانیش هی ودنکن نح ماما |

 دنص وصخ قلوا ندراتروع ی ہ دنح اکن تع دز لغوا ی کیو دلوا

 ۱ زر یودناوا شرابسیخد تدب لوا یدید نیس هديا نا یز دهع |
 1 ۱ ل ھا هلوق ضب و یدلوا بیس ھن اله ی ماما هک ا یدلدا لع :

 نس> ماما هکر زا هدوربا ظفاح حراناما یدارپ و هلت رش هماما بول, ردنوک
 8 ۱ یلارک نعي ( هللا ددهو تر ) هدلاحیعودلوا ضب م 4

 دج ماماو یدروب وید ردیس یه وا هکر دیش رلب دروجما م Su رک کیا

 زە ز هرک شب اا هدیابططا لصد فک ی“ الاهحور ِ سدقاسرا ۰

 ERE در نیس> :ماماویداوا تام el یدعاربت  انیدلرو ٤

 هدک دید كروم ناب یدرب و f هل وهه ون ےک همس ءرکا اعا خایا و :

 یرک ۰ هحگدخ نم هدح و یا ص لع داور روا عا قعشا خا یا ١

 زا هدنررع تدم یطصم درج هللا لوسر رع دج یرهز ا ص ەدلاوو ١

 || ستەم ن زمەديا اشفااما نی رولبب ین هری ورهزرابد روب (لوازا ن هکر لیدلوا |
  «دنک رابم نیبج رروک هعقاورپ نسح م اما ه دانا لوا هکرونلوا لقت یدرویط |[

 زا نی دیعس اما بولوا ریشبتسم ق ندا ؤروب ترضح رولب زاب صالخا هروس
  نس> ماما هلج اب ورولق ریبعت بود شلک نیب یلجا هدک دشت هنععس تبسم |

 زا یا نف د هب هذع هللا یصر نیسح ترضح یدلبا تافو ن دضم ل وا

 هض ور هسرراو هلتف اطا لاکیم بوسک یناق كنارکا هکءدلق تیصو هلهحو |

  یتعبیسدجهدعیه هسرولوب عوقولاحرپ یک كلا رک اودنلوا نفد هدهللالوسر
 ۱ ۱ نلف نفد هدنراوج دسا ت اا ی“ هدلاو هنع هنا یر كن لع ترضح

 نیس هزانح هرات ریضح سو هيلع هللا لص مزح یومرکا لوسر درخت رک اوو

 | یدلک بواواراوس هرتشا رپاهنع هللا یضر هّقب دص ةشی ام ترضحرلب دلا |[
 ١ | هک رلب دیدرا ضع قتحیدهتسوک اضرصشف د هدب !بولوا ثعا لاد جو كنج ی 5

 | ۰ هنعهنا یضر ىلع ماما ترضح یردپ نامزر نیسم فان هشیامترضحا |
 : هلا یتیم هنع هللا یضر نسح ماما لبعوا یدع دارا لاتو تواوار اوس ه شا ۰

 ۱ تافلعتم هلناو رعیک احهنی دم دکل وق حب وراد دب دداا لادج بوتهرتشا 1

 5 ر
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 | یدید ( نیک اغاریخ وهو ان هللا مک تح ) نیر وشل اچ هکنج هج دلوا

 | کردم وبقم هسپ دید هن ره نسح ماما بولوا نام داش ندزوس وب هیواعم |"
 | یدلکهب هفوک هواء هدعب یدلبابلط كس#یند ندشلاج هی واهو یدلیوس ||

 || یتیبسح ماما هدع یدلق تحب هرزوا قن اس دهع بوراو هنسلح نسحماما |
 ۱ نسح ماما اما یدلوا بوردنوک م دا رارکت یدلک بودیاانا رلنا یدلق ںاط :

 || زلقرایتخا یتعیب ردیا رابتخا یتاتق لواهک وق یمارکاو ربج هنیسح هیواسعماب |
 | هەوا عع صاع ورگهدعب یدلاقیدعا تع نیسحترضح ىدا عنموبد
 : قلم منعلسلاکب یتفالخ هقیح رنک با فیلکتهثسح ماما هدّسلا هک.دید

 ۱ اع قلخو هلوارحاع ند هبطخ نشح ماما هکند ردا نط هلف سا هءطح

 | یدتیا ساغلا ندنسح جد هی واعم هل نکو دیغوب قابل هنفالخ ندزوب وب
 | هبطخ ندزو وب هرکص ندس ابسو دجبودیا جورخ هربنع ید ترضخ ||

 اذهناو روعلا یا نجا و قلا سکلا ساک |نأم هدعن اما )لهکب داساتفاو ۱

  هتکرت دقف لناکناو هق- وهف هلناک ناو هیف هب واعموانا فلتخا یدلاذالا |
 || ( نیحیلا عاتمو مکل نتف هلهایرداامو نیاسلاءامد تعقو الا حالصال

 لوش یدعاردررحاو قجا كرلقج ا مکتنردیوع لها لق اعل رازف ۹ یسنعم |

 | كنا هسبا كنارکا یکودیا هرزوا ع ازت هدنا هیواعم هل: هکیص وصخ تفالخ |
 | دنا ننوجحما تام ءامد تن ایصو هتما حالصا هبا مقح متیرکاو نوساوا

  هدصوصخوب نیرءهدیا نطهلیوش نب زمام مدلیا رت نوتا بو دیا تغارف
 كنسح مامانب ماما ردکعد لد هتعاس مایقانزدعانمو رد هتف نوح ا زس

 : صاع نیو رگاما ردشعا نایب ویدیدیامفاو هیرامع و مدنارطاح هدر هم

 1 ود ندا هغشا لک نسطاوبا یازرمد هسیا هر واعه یدلوالیعحندتغ الب كماما

 | نیکن دنلک وکوبد یدلوا ثعاب و هصاع نب ورعو یدتنافوخ ندنس هلاطا
 | هفالخا ) یدتک یدلکح هنفرط ماشهب و اعو هی هث دم ماعا ه دعب یدلبا

 | تدم كن هعیرا ؛افلخ هکیدلوا مقاو هسک ره ییدح ( هنس نوشلئو یدمب

 | یآ قتلا یس لکت كنسح م اما و لب قم ز وقط یمرکی اچ یراتف الخ

 || هکردصف تب اوروب نسح ماما ت افو اما رواوا لییزوتوا ع وچ وپ هک, دلوا
 | بودیا فوخ ندګغا عوجر هب ییعدالوا هنتفالخ هرکصندودنک ك هی و اه |
 | یتغارف ندنتفالخ كنس ماماامایدندیادارم كنادهعیلویدب زب یلغوا |

 هیعرپ وروض هم ولغوا بورس وک تبع رهنب هرکص ندنبادابمرد هدغ امز ےب |



) ۳۰۰ ( 

 هل 9 هب واعم هک لوا شاپ اھا ردلکدهب راع هلک مس مدا صم ونیدعم كتي ارسل ۱

 هشاب هدنفن رط هب را هلا هر واعمو كا شش وکه زککاله ودنکر ازرد نیم :

  بوشودمهو رابلقراب دنشا یربخوب هک یقارعرکشا هدکدید كعيد مافیچ |
  تع> ارهنی ادم نسح ماما هلقب رطوب رای دکچ لادیلکلاب ندا ادجو كنج ||
 / نالوا ندنهلح هفوک ر روهسم هلک ز ررود اصوص> كفا عرکاسع یدروج 1

 ۱ رخ هرصاع ن هللا د.ع یدلق هده اشم زن ىس ازسان لاءفا كقافا نادسعم |

 ۱ هنف رصل تند لو هب واعهیرطخ ما لواو نوا ارو ند KDE ی هکید ردنوک ۱

 | لوا هکنی رکج لا هلتیشیح لوا ردراو طورش ضعب اما نی ر هدیا تم دو |
 | | یرونیدهغینحوباهدیا ه دب ییجا« دلوسب هدباب و و هديا تب اعر یراطرش

 . ماقتنا هنیعباوت ىلع نینم لا ربماو قاع لهاالوا ۳۹ راطرش لواهعلوق ||
 ۱  كمزوکنا لاس لاس ادعامه ردنوک ند رب لب رهیجارخ ها ن دص ٍ

 | لهاو دنکی اطعو هولص هتس هقن اط ماه ی و هدبا لاسراجد یرولف ۱

 | دوج وم ندنل الا تی هف وک که ا كيب زوب هر کشم وهدیا م دقن ندنتیپ ||

۱ 

 | هليا ادا نوید ودنک هلکنا ۸ هاو ماست هنمح اما رهرد  دنیکح
 | نینم ولا ربما دعد نمو هل ردنوک هي هن دم هنس ره سراقو یارادواس جارحو ح

 ۱ یدالبا لوق ی“ هلچ كطورشو هپ واعم سد همه ردّتاو دعا بس هب لع 1

 ۱ تور دشل وا ی ربخ هطاصم هام اہک اتقو هلو بس ههاعاترض> ةد لش

 ۱ لتا یدتبا ظلم ناعاو یدزاب لصفمودنک هدا لوا یدل وا ررعم نتدوع

 | یدردتپا اضما یخدهرانا بودیا داهتشا لبا یاش یاسر تح هیقیا تفلاخ |[
 : سس هرزوا لاونموب ماما ترصح یدرد و کد هدس»> ماماو یدل رهمو ۱

 ۱ ّض كدلبا ملص هلا هب واعم رب هک دزاب بوتکم هرو کی سا3و یدلبا لوبق

 | همان لوا یدرویب نیس هيا رعصا هنلبکو زا یه وکح بوک ند هع زاده |

 ۱ ۰ نالو وق 4 ودنک یص وصخ ولو یدید هلل کذا ه دک دشدن هسا

 | دوخ اب وتعب اتم هپ هپ واعم یکولب رب بولو | فنص یک ا٢ز لوا سپ یدردابب
 | نسح ماما هجا ود رابضعبو راب دلعط وند یدلوامزال تع زانم هکذج هنهاما ||

 كن هی و اعم ذک لفونن ثراح ن هللا دبع هرکص ندک دتاررقم یعلص

 دیمب> وم هللا لوسر تنس و هللا باک رکا یدردن وک یتآ ردیس هداز هربشیه |[

 م رگ الاو نیر هدا ضب وفن یف الخ ما اکآ هس ردیا هلم اعم نسح هقلخ |

 ) هقداوا (



( ۳٩۹ ( 
 س

 | جه ماغا یفدنوزیهجرابدروی ماال ی توعدتباجا هکماماتربض>سچ |
 : هکر دتا تافو هنسیکر ندرس بشوبموقاب یدلنادومص هزینه نیس ترصح 1

 دص رب ردکح هب هروک هدرلناو أ ا رخو هورلد دم رو ڪص یلثم ءرلذوا مدعم ندودنک

 ك او دعو رع هک نابزاو نام طظ باعک لوا مو هيلع هللا ص هل لوسر هکتدنا ۱

 : تقفا معه رطح لوالت اک ہم هدنر ا سلو لد as دنس : یدردنوک کو علف

 اا یدلوا هح وتم هل داهش هنه اکراب تب لیت رک ههک و و و یدرولبف تعداشعو

 یاثهاكرلناویت الاحلودع هلام" كع یه نب یسبعو ینافو كنارع نب یسوه

 | رع واوا عقاو هک وب یا داح نال وا ینادزب لوق نیر ك راکزور ||
 یدلب ۱ تور ن ایت رح یراصدا هد اع نب دعس ن زنه نآ لواراندتبا 1

 : RT e نب اعط یدب وق هی ودنک. دکدتک بواوا ل انیشخ

SENTIES 

 ك ف ت ق ف

Ep r A as ip3 ۱۳۳5 6  ¬ > ¬ : : 

 ۶ حج ECO ES تیم تب LET هفت یصج ی سین ید دیار

 || دونو یرهز مشچر ون هلها رکد ان كب شا بودیا بان هنطبض ماش
 : بولوا حلطم هلاح .ول جد نس> ماما یدلوا هج وتع هم رح ین سه ةد

 | لوا ودیا هاکلزم یت اج رلادءعرید یدقح هرشط ندهفوک هلعدا كی قرق

 ۲ رطاخیدما زس هدیا تعب اتم اکب هدنرومآ كنجو , یدمس وب سبق هدلجم
 حالط هد ا مب و ردقو وادعو ضب هر ہیک هک منو نوح

 یتالکو هک نارمصاح . وید ردکج ن دنو ادع و كنح هن اره تفلاو ۱

 1 رايد درسا كا توال كر ندّتس ها توادع هر وا٣ ن ۰ ںی مامارابردب شا 1
 راددلق عوجرندن نراد اهعایدلوا رذاک یک, ییماناب هدوب ناظر ندجراوش ی ۱

 زا س دهاج یک ه دنس دگرا اکانسح م اما هکر لب دلق راهظا توادع ۰ دهحردرب

 || رلیدنلتا بوز وب یکنردورلب دلا بوکچ ندنتلایط اپ یغودروتواو راب دلهراپ
 || الب ك هکر اب دلاق نادمهو هعسر قنا ندن رزاداوه یدنلتا د یسودنک

 : نب حارح ند هيز همز ل وا تح راب درانروق ندن را رکمو رش كج ر اوخ
 | هللادبع یدروا جنز رب هنخولب وا كماما بوز و شود تص رفد زب مان هقیق

 حج ور هم سم وی

 | سصق كني ادم ترضحو رایدل هپ دیدی نوعلموا نابطنب هللا دیعو اظن |
 :هلحوک بو دنا راع یدزنسوک هرلحارح سار رلیدلوا نکاس نوک جاقرپ هدسرب ۱

 سهاع نت هللا دىعو یدلک هدانآ لرم هدرانناو دھو اعم رلب داوا صالح ۱

 رکشلیکیایدراووشراف هلیتس هلام هلکنا ید نسح ماما هی ادم هلبا کښ

 | هب واعم هک قاع لها یا یدلبا دا رد هللا دع ه دق داوا لب اقم هنن رز و ۱
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 |  FREESE ENTITIES ۱۱3۶۳۲۲۹۲۸۸۲۳72۲و 23

 1 یدردلم تار تا توردو دم ار ۵ رگ ن د د سوت راس نن رصد هدراناوناما ٍ

 : ۱ هقماح مرج الو یدلف م العا E ه دن زر ی دلو نال وا هقیاخ یجد لوا

 . هیودنک هليا یادخو عباونورهرافچیدبز بی ی هکر دک روشنمرب ندشنب اچ |
۱ 

 یراهزاو | هار حرحو تونلوا قالطا یباوو یک هرژوا لاونمو رهر هدنوک
| ٤ 

 8 ها رصردضمن ودنکراک م ۹ : اخرایسنرمصت هدقدنلوا لاسرا هماش تولنروک | ۱

 ۱ هدهارءات را بور دنوک بوک“ رک ع یرادقمكيب نوا یدانا رووح قلوارادوع ۳

 ۱ بوررشوداهن لمد! شع ب ا رش هر لوارلد دشاوا « دب ز ن یک ٤

Hi ۲مع "و یرهز رو زولرپ و یل د سه لعد فن هکر راد لوش ن رک راب [ 

 | 4 ا ور یروس رب لوا لسو هلع هللا للص قطصم دم ترضح نان اخ |

 | نم هروکر ادن زکه ب «مهزنالوادی مهلا ر کرب نه رعیضرب زانخ تراک و نر هدیاهابت |
SPIER SEET FE 

 Es ین الوا یرادرس كثب رکسع ودع یدلک ی فتا اه رانا ی هصقلا

 ۱ یدا ردن وک ید سد صح رک دنح رب بقعرد ن ۰ٍ ا ا رکنا |

 ۱ lela کود ۰ ن !یح هد ج كرلتا |

 دیبا

 ۱ اذه ) نیعجا ا هللا : هجر هللا یل او هلج یدلوا ن هرب دلخ لخاد | :

 (رشک نبا .تادلح نم نیعنات و باڪڪا ا :م یهشا لآ

 (ماماتفالخ ردو ماما یا نوا بق ام رد لصف ر

Jست هللا یر ین رمل ا یلع نبا رانا نسح مود  ( | 

 | كنا ناضمر ىل ییا كنرسه ردعقاوهدنأمو لب هنس ها وق یدن واحلها

 ۱ ید دمافبسیای 2 دیا ناما هد سس دمرلب دوا دا وه یتوک تم رس 5 نوا

7 
5 

1 

: 

٤ 

1 TENT 

RTE 

 | رد رلشعا ج هر رو شک یارک رددوا تتکودیسو ویت يف هجوم

 ۱ مساقو هللا دبع ند هلجب لواردنلک ه دوحو یرتخدشبو یدنز رد, بد نوا

 | داجاو دالوا هدنرلبحو دیعس دنزرف کاق اراز دلوا دیهش هدالب رک |

 ۱ یرابانوه هزعلاییم اخشدنردادتشم نسح یر ود ز یرب هکر دلوا رشم

 ۱ yn لوسر یرلتقلخ اما رایدروسرعلس یدب قرفردیعش وا

ITER IRIETETETY 

 رکب وناو لع ترضح نوکر مد تفالخ نامزیح ردماشمهدانزند هلج هاد 0

 ۱ e ےک * راب هلل افظا یسح > ماما کز درو ڪڪ ن کیک دار رط ریس 3

 |, لع نب اشم هي ابیالا اخو یدلاءنسقرا ی هدارهش لوا قیدص ترضع |
 یدلنا ےس لع ترمصح هداسشا لوا یدرب ورخ ولد زد ه داز نداصا رم

FEE REET TERE a.۳  

 ( سپ )



 ( و۷ )

 هلینالک ( مهرد نی دعا *ییافکاب اعا هلا لیعتاوص ساناا هبا ) |
 یرلت سّعح یاعتو4۵ اھ“ قح ہک كسك. یزد رلناب رق ۳۹ ید یدلنا تاوصتسا |

 تیاصاهدنلتف كلا هکمراودیما ردبهرد ندعح اب روک وکو م: هیلیا لوبق |

 یدتلزاغو یدسفم رم هدد رام دیعلا ه الص دعاویدرداب ود هل واررعم

 | لی زت ینرابتعا ذبتروراقو كنتیراوناریربنم ینا راد مع لوق لوا ہک هچ رکا
 | نیدمکو ءافج تح الم نال وا دةتعمو میان اکآ نکلردشعارا دوعن یلاعحا

 | باکنرا نکیاباوصانیرکذنممذ دمو ميئلادطهلوقمو هدننایم بم تب اده
 | یبرادس ۳ رکو كل الهح ندا نط ندالعین و وءان ةا ریهشت کودتا

 7 نالوارهاط ره طعم هره اوحو یالو ره اط هدجیاد دح ردتاوا 3 ها هل وح

 درک هن راهط نماد لدن ولت یسال ا و هنکودعا ۲ رح ةفبح ۵ رحاز رګ

a RET EIOCDINIDAETS ON AR KDaL  L 

 ی دمج ( ین را شب یر: زو ت ایقواماردعلب درفمکودعب تُ اخ

 | سانلججا هدل اش لکقو ردهللادبع بای راتینک ( سابعنب ههادبع نزاع
 || ردیلغوا كرلن وب روصنمو ح اف س یراوکر زپ دج ك هیس ایع ءاقلخ بولوا

 | ندودنکوردپا تیاور ندن رای ريغو ریبج نب دیعسس و ندند دجو ن دنردپ
 ۱ هکر دلوةنمردب واحرلب ریعورا هقیلخ مانروصنمو حااقس یرالعوا ید هدتاور

 رفج لع و یدلق تیص وت « ران وب یف الخ عا هقبنح نی د نب هلا دبع |ا
 | رد رقم هکلغوا كنس ثف الخ بودیا لاوحا ط ابنتسسا هلیسالا نحرارسا ۱
 ۰ دصاک هنس وه ندنع ران نکس ناسکس یس ودنک 4 هج رکا یدلف تراشد ود |

 | ینەج ارم كقلخ هرکص ندی دنکو یدلبا یس هرزوا تفالخ بلط هتسفن ۱
 نیغلواردمم هح افس هدهللا تدارا نکل یدندا دامن سلوا ےھارا ىلعوا |

 | یرکزویبااط یا( نیلع نبنیسح نب لع نبدیز نبی )یدلوارلنااف اوبا
 هناسارخ هلبا افتخا ندقلخ ی روب نح یدنلوا لتق دب زیس اباب که دنراترب

 | ماسه هک اتقویدلوا نک اس هدشادوادنبو رع نب شب رخ هدنرهش جب نودک ۱

 | ینلاستیفیک لدیزنب یاس نب رصن هلبوتکمرع نب فسوپ یدلوا توف |
 | هنيا یدردنوکهیا هل ییفعم نی لیقع بوزا همان ریخ الب ییدلوایدرداب

 ودل دغاراهظاكد هبیدعش نوعن بورونک ین رخرخ ات الب یدلق مالعا |
 كشب رخهدعب یدروطیدتباراکنا سد رخ نکلیدروا ك نک دزویتلا هان دن |

 یدتیا سبح بوتوط ی دیز نب ی یدصب یدلک ب وکچ رکسع یلغوا ||
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 ]| ویو مدتشا ندرودنک یتباوج ( تءاج اک هلال وسر ثب داحاو ما میلا ||
 داروایدراروقوا یتا اوبه دن اق وا نکا یرلترمض> یرهزوب یداب وس ٍ ْ

 مذ ) یدرارولبق رابثعا یک یر هەم
 افاک كب مم ناکدق! اف اکو + ان اج ددومد الف یابشلا تهد

 | .الدح ناج نکو ۶ اضعلا ىلع ناجا نكت بوطو
 اكتب رصع هصع]ا یدبا یالک ( ةيذاعلا هللا لشس د ) یراع اخشقنو

 | رهاب ماوصو رابتعالا ةبجاو دابعو راک د اهز ردرعوباینک یدیایامه
 : باعصا یس اب هکر د ندنب دلاویاوراد رکا بولوا راهنویل ایل ماوقو راتتف الا |

 رعولا یاور كراودنکو ردند راب ریغو ادردوباو رگناورب اج جدو ردندمارک |[

 | تدشو یدرولیف زامنتمکر كيب هدزدنوکو هه رهردندتع اجر و ردیعازواو ||
 کب هدن رلکدتیا تن ی ارا یدروغ ارب هیکرب ییودننک هلبایس هماچ ه داتش |
 تنام هشابا تاظعوم تاک یدررب و تاوج وب دردن وها ندعه> دیدصدراب ۳

 | (هنراسخ تسغدقفهریاصمارراامنوصاج رھ لج زا تیآرازا)ند هلجردقوب ||
 :اهوعکال نکلواهن»باتنا بون ذلا رب هانا ) هکاصوصخردندنت الک كرلتا |

 ظعاوملرلناید نب رس مالک ( ةع امو اهیلعدیعااففوت نح هفیعصا ان ھ

 .ادخیرا ترضحو اظا نالوا بهاذ هیظعنآرف فلخرک . ردندنن اکنرپ |

 یدمزوب ملک بوئیدبا مياکیربمشیل یسومو ید ذات ا لیلخ یربمتیپ ےھاربا ۱
 رایضب وردنارح یبصا هکر دلع تلالض لضم دسةمو مدقموشیم دم ناد ||
 | لوا هکیدلیاذخ |ندنامعسن ناب قل الضو تعداماردندناو مع لآ یلاوم هجو ق ||
 | ناوک تلالضلواو ردنادانتوا اطییغوایش ادن رقزق كمصعا ن دیبا هارک |

 | یدو نیلبارص هریمغیپ ترض > دنع قش روقعم و نددیلب دیبا ر وب نح |"

 | نیب هلداطا ةطنطو یدلبا ادپ داسف رپ بودیا میلعت هلی نعنع عب ن دنیمب |
 | مهج ید ندیشح دعج كال ذکراب دلوا ا تشکنا بولو راهتشانیسلا |

 | یدنلقلتف هدناهفصا ءاثب هنتعد راهظاراکر خا بواوا زاتعیدمرت ناوفصن |

 ۱ دخا سلبا دود یا ندجا ندرشب و سد یه رشب ید ندمهج مهج |

 قلعتم هنارفدعح هصعلا یدلوب تاھا هلا هرهآت ت تاالض بودا تاّوغ 1

 ناکا راذکهرابد رخا بودیارارفرلیدتا هبل اط هيفا یب نیکعاتاماکارسان
 هللا دع نت دل اخ یک اح یدراو هب هف وک لردیکرلب دلوا ردات هکم زونک هلا |

 یدید بودیا باطخ هنساس» ه دنس هبطخ ییا دبع یدربک هنلا كنیرسق
 FERRER ما TEL AT سم بد AERA A دم هد اعم صد تر

 ( سانلااہہا )



 بس سس سس سس سس سس سس

eجوی رو  

 ی ی هست كس ست هی رس ی ی

 لی“ ےہ د ءاي اکاردن ولاخ دطاصر هکمدرو هدک دد نسردیا هدر نوت یو

 ن امززا نکا یدتنا لومآ دعو هکمع ایارساو ام دعا نم و لوبق یس احر ۱

 ۳ انیدلب وسیمالک (یرا طا هب دونال یا ناف) الوا یدردن وکرم + هیرهر ۱

 4 ےن ( یدردوکیمظل و ندنت اببآنالوا عقاو هدانعموب دم فرم

Akl |ونشا یدبع و تداوم هاب هاصحو قالخاو هرات ا  N)كن اصهر  

 تیاکح )ندی رھز یع زوم دنافریمعد یس رق یمهر بوناوا نفدهدنرزوا |

 وهییر»ز نٍب یدلناتاو ریش رشثیدحرع از هدلاح ىو داوا نءوءیناز

(UNE) 

 هرک جب وا ای سا هت یرمع < ندربخ ید لوا ۵

rkادن هکر دب دوو  Eتواوارهاطخدلاج بح اص نو اخر  | 

 هد درب شرب و باوجود نم انە ا وردا نوعت یو

 | بوقج تروعنولل ادوسا ولزوب نکرچرب شمرغاچ ویدثافضااب ه رکج وا هغی

 س ود "یودروک كوتا لو کی جعل یدردان ولد نوسلوا ن ورو مو”

 مالعا در ول وا یعودعو ۳1 نیغلوا ناغضا بویلوا مالحا وان ور

 باوح ولد ردر رهه کو دبا ثاعضارپ دفنوا ردءفاو نیع یز کو ؟!یدلق
 1 ساو ماو هنمزا یواققو ردرو طم ه دنی ریعم شک اھ تا كباب و رو ردلماو

 || كنب رهز هنبلاذ بغ درروطس رضوررح یودیا قلعتم هپ هدنسافراکاو
 | ضب ندنس اسود وجو یداروک لوا قلوا تال ام هنس هجرت یلاوجا
 هدهجردر یساشس و یدنا وا دع دما هم راکم با کا یر رک ماه یار
 :یالما نسا اطع هک اص وصح یدیاروبع دکمرو یا ین E هک دیا

 ء ان هنقارساه یرهز نوگر  هورح 5 احر هکر دا وقم یدیاروفومن دنا ومأم

 كراترو هجا ندداکس ° E ت واک“ ولا ند اعاد یدلبآباتع

 ّ كن اجریرهزمرجالف یداب وسو د یدنلوا نک م سدحو رسصق ندنس یبرثلا

 : ول ذر دنرلفا رسا و هثب یرلترمضحاحریداوا داش یساناطعر فو هنی نیدهمکآ

 | تهذلاو ءاضیبلاهتصلا بهراطما # هلسمانا ادو جب ا كهل
 1 تنها مو لع علام ضعت ن ءترصقا * ۳ ناو تارتا نآرقلا ق ق لومي

 تسهتش ساناا ین هل اوما تیآر # هلراسبلا مالاد اع اذا سح

 ماع قل رط رب ه دنیط-اقو یدلبا ت تا و ه.دنشب شب س نوک ید نوا

 هک ی نعپ (نموهوهوینزی نیح یار یال ) ند ربل ترض > نوگرب هکر دیا

2 EWRE هد 3 



 اس مس سس ل سس سس سس 1
۱ 

 ح SAN نالوا وا لو ادب للام نالوا لوا داون قاد 1

 نبدجخن ید>ح ص قارط هان یدلعا بولو ras یال یحالا س

 | تاب وو یدلق هب رک ه رکو ید ےشعا تلعع مس هارد او بیس ۹ ۲ ۱

 رددقتعم كب أسنب هللا دیعردیکم هللاد ع وبا هک 2 رات ترد ییرکب ز

 | هکا هقن یجركرا ودن کر دب وار هدهللاو نب AS ا ردقلا لیلجیم 0

 ۱ بواوارا دملا عیقر میاتردیرب كنمالعا مالا ۹ ردمشا رد رد واحی رلتباور

 ۱ یس خدكسهدات تام و ردراد وار ندئس دهن كمار کالا مزال *درا و

 ندهدافررعف لاک تولک ه دوحو هدنح رات هرکس یللاو رد ڈا تاور ندودنک

 .یتشاعمو همناضمو وب دبودیآلوخ د هنا ګو یدراو هم اش هدامز كاللادبع |"

 هن دمه دعب یدلا قس هینمر اوج نیلکج هديا تراقک هنس هلجج بودیا ضرع |"
 ا لبوط نیض راعلا یتیقح هبسللا لیلقهم ا ةلارصو یدلک هلیصح |
 یدوق وا اما هدنوکناسکس یعظع نرو یدیا ہد هج ردرپ یساکزاما یدیا ۱

 | هکر دپ و م ندنراټرضح یرهز . یدلریاندبسمندسسیرادقملیب نواو
 | هیهرونم ةن دم نوجا تفرعمو لع ليكل بولا نیس هيطع مادا تن هفيلخ |

  یربب»1وشم روک نوغ تربع هعفاو بگرب ن وتاخ هلا صر هکر د شوا هدک دلک

 هتل و ر ترهشسانلانیب es هجا مع هر الع صعب نوعا

 ۱ ا هک رانا ساب قر تفکتوراو هوا لوا د یرهز و
 | شع رکورحما ند هرشط هل ضغ ما هوس هکشم روک هظعیلاو مونلا نيب

 1 هشام بولو رتشم هلم زب هدنرو هشم مفانم لاو هدندوسلدوسنالوادیاع ه زی |

  شعوفهکلوچ بویلدراپ ن هدعب شازافوبهلیاریطس ودرب و هقی اضم |
 | هکاتفوشا زانو ید یشادنرق كروجوکب ولا هنیلا یهرفتهرارکتهرکصندنا |

 | لیغوا كو ندوشراق یودروک ه دنشود شفا وا بامبو فوخ نوت اخلوا |
 ۲ کود دایدحا یاد یس ه دلاو شسا نیا ندودنکو شم روکرواک |
 ۳ ءازاغوب شما یه رةش م و درداک د اخ ندمرب و هقیاضم هرع اعم مزب وب ۰

  نیغ ودلوا مقاو قیعیس هاو نوت اخاماشه وق هنها كوح بویلهراب یتا

  هدعن , شافصهدنوا كنب ر هدرابشکو قش ۰ اغوا روچوکن وزو مو" بروک ٠

 ) ندا رم دا و بودنار رم وا ها هصعو وب ب ولک هنا ريم

 | هخاصرب شم یاح ويدان وراب ه رکحوا ص ےش لوا نامه شلبوس س نعودق رو

 لاوس ویدنیس رتسا هنندنروع هموع* وب هدک دیدردنتمدخ بولوارهاظنوناخ

 ( شق )



 | یدمش اب هتیزوب كنهسیک یدروتوا هلل دا ردرکب هکنلوا هکید ریو باوج هی وا

EEN! ۲2 رو  
oدانیم جا مپ توضیح دم  TEE 

 لواهکن ردا لاوس اکسا ید دت یدردلب وب د مدتنا فرص هنلعاما مدلا | ۲

 باوحودمدتنا و قسنامه هد يح لواو مدلق عرف هد وخ ییدشودهشرف 8

 مت نیس E زد ET مارلا یرلن وب دردم ر احبانتحا

 | سو زا حوایر د زو تاب 0 و باوحو د هيلدا تەد اک

 | رول نح تالا باس 1يا موب یعدب ن ءلوا )یک یدیاندن :ةاخ ماشقشمد ۱

 | رلیدردنوک هرشک لاوعاهت سا قفهرمص + افخ ضع هکر دلوةنمردیمالک مساو ند ۱

 ر یا ه2 ارتدت ودنکی دلنادازا بولانوت اصرلل وق هلکنا تولا یراتد |
 0 دک درد ء]رلرا لوبو ی اطاس لاوما نوت تودنآ موا 6i عسا و ی در اما ۱

 س
 ۱ ه

 | ندید شبا یدلو راهتشادر 7 عو لضف هدروصضح ن 7 ۲ عام 1

 هدل بز ویره یتدپیدید (مهنمسابلانآلفعلامانلجرذتس لک داو )کر دیو رح |
 ( تیاکح ( یدردابب وند ردن ر كرنا سابارولک هدوحو هنسک لماک قعر ۱ ۱

 صوصخر یدلک تروع جوا هنس همکګ ن نوکر كنيضاف سانا کرونلوا ۲

 زونه زوکی رب بودیا سابق یب تس ارف راهظا سابا اما یدلف ه دارا یم ایی
 | ه دکدلنید رکیدلیپ ندنیدیدردولک نا نکی ر لواو ردیی رکیرب و ۳ ردرتب

 یدلق رظن هنفارطاقر هدا وا نیش اق نب زوکو یدلوا نما اج رد هکلوا

 یدړ و باوحود ید وط هما ی ز هع یک یتودرونوا ر دواک نما هکلوشاما

 باوج وید مدیا < اردآ نوک, ءورغ وط رودنک یدنلو هل وا مق اولا ق

 ن بودیا باطخ هنس ه دلاو هرکص ن دکدوبرادقمر ورلب دی دردشمرپ و

 مدشعشا دصبب ضرب مدیا هدزگنراق كرابم ل رس ز ونه هک هدنامز مو دغوط

 ندرمص3 ما هک: دیا تشظرب بورپ وباوج یساناهدک دتا لاوس ود یدیا هن لوا

 LORELEI ی ی ی و ی یورو هر تاک ولت رس سموم نما

 وركب لزق مدروک *هنواعمنت ساانب هکر دب تساورن دنساا ودنک ييعگیدربو

 هتظلخ هتنوشخ یسابلیهدنس هقراونوزومانو شوشم یسهماع نوزوا یرالوق

 بواوا مزامرلتیلبا تثحم هاکنا یدبا باا همالک هدر ره هدّییلا بملوا نورعم

 راد دیدر د وب كايعیرمغ ندم لک اثک | كنس رایضع» یدیا ب راه هتل و ور

 ندقح راثكإ هناوح سیراب دن در دو وح یدید ردب وح مالک و هدننا اوج

 نر را و ابا او ۳0و 6 گلوب ید ما کت لیست ی یهو یا

 نا هم کو هه

 راب در أ نیبعد دوشرفاو بولا یراثد 51 كلامودعساو ید ندغلبع ۰ لواو ۱

 1 مهاردلواراسدن تالامامایدعا لو قرا دل | مادقا هعسا و ید کنج ھه |
1 

۱ 
1 

5 “ ۰ 
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 719 E هدعل ید دف هد 18 1 لوا 21 یلاطد ۱

 .ناعلس هد ا رکاسع نکبا لوعتم هلا یدراو هرازاپسم ندیآر اتخا 1

 3 ےک و ی داوا نورقم انا هژرا رذ نویلمرج الو ید یدلکماتهب 1 | ن

 ۱ هوا شا قف اوم هل اط بببش ن كلام یدا ون اه رو صالخ نیلسمنالوا |

 | ویدرد هدّتسوا هپ در هدناوب لوسا هد ران صعب نکل یدابا نیل یلاط»

 1 یزاغیدیسیدلوب نیبعد یودیا هیصق یوداو ۱ نوو دمالاح یسعاوا رب رگ

 و و د ردندل وسر لارا هت ا اس هون ر اسطق شاو ردتلوا 8 A هد دصقلوا

 ۱ ضعبلا E < لاطب ذه معمرد ولف روه ۷7 صا ۵ رخ هو دلت تم ی

 3 رادعا ی دوحسو تمدخ هب ۵ ابا هلرلعشا هحرب دونو ردند هبمای لا وم

 تب ودعر ندفح تاج Aa وم هضدلوا دول هک حد یدلوا كعا ورود رس

 . قلخ بح اض مرکهاشنهشمظع ہاشداپ لابو یدلوبقیفیودیا ||

 ہنی رانح یزاغ لاطب كدا هتخرات . هدشن امز میلس نب نالس ناطاس ےلحو |

 توام روا زاید یک رز هرا مر هدنردق مدا دعاقلالب وطجوا تولوا شلوااتب :

 1 اره لروحوآ رب هدنجوایعابا ا رو لواو تولرپ درک هم علت هل رلنابایطو

 ee و من تسقاع یدتلوا قشاع هلا طد هک ردب > د كمور کالم جد ٤

 هم ءاتبا اما یدرار رس وک ودیدشعا دوحو اا هن ك اتولوا

  یرادعم ز رول هیون د سش یادت نم كلدهاع لواو یدراردنا ثم دبح هل | تفادص 1

 بر 9 ۳۷ بولو سرد وصح ی ط لا 9 تعارزبوس رو یرلتقج ۱

 .هرزوا صخب ع طلا هرلفشاو ءاطع صعب ه دح رات لوا ۷ > یدزاردبا فرص ِ

 ِ ارا ندا یضذاورلوابولق ا دک ز وشک ها ا , صور #ماشاپ حس ررپ زونالوا

 ۳ دی ار ا بص سر ی نر ۱

 3 رو و و 0 * راب جوا و سا م AG ۵ د ههبس را ۳ ۱

 هرزوا لاو هه ول قم ہد ا چ و و کای ءنایدلوت عوقو هد ت رابرب ۱

 ۶ رنک ردات رع ل صا ردیلعوا سانا نەر دن هر وعمرو یدلوا قد 1

 الا نیب, یدیا یصاقهد هرمصب بواوا ردقلا لیلج یبباتردینزم "ییئاووبا ٤

 راسو نیس ن یا ۱ وی دلوا ی او هب هرس ها ید 9 3 ناسا هلا 2 کو وب 1



 بسر سوره

KIDDE 

 هعبح وم یر طد یدلآ ترم> تروع :راصب ۳ تولد مو ۳۳ دید

 ۰ , یز لاطد لاو ید لخاد ھارا سا تالسیک مرمشءرمط نش نش ود دماد

 || دره كتع اش بحاص ناس رف و یژاساعهكتما ناعصشیزاغم ریش هر

 | بر هدکدننا ےح رھور دشا قرص هغب رش یحی رع تدم پولوا یزادنآ
 ِ همسر حج هدنامز یربع ندهیس یوداوا دیش یدردیآاحر تداهش ندب رع

 ری رع هلهجو وب هدرب رجو ه دربثا نبا ځی رات یت اف و تیفیکاماو یدعا جج كر
 لد هن طنط ها نوعمان راقک نوبل نالوا مور كلم هد هتسویشارک ردشنعاوا

 ۱ هک ید رط)لواو یدلورغوط هنیلسم دالب هلبا مایا را ليب زو ما یدةیچ
 | رادقم وب یدرداب بوزا یصوصخوب افخالا قد رطب یدیایسانا اق كلل اطب
 هک اتفویدلق هش وید زس هلوا ه دژ کررادت ردشعا هجو هرکی رزوا هلیارکسع
 || تفوءاض:همیدلقلاح 0 بیش نی كلام نالوا مالسا شیچ ریما لاطب

 یدید ردقلوا نصح "هنارخ زب هلکمم اشه نب ناهلسلبا هبم السا شدچ
 | رافکر کسع ناهلاب بشرب نیفلوا کالاهنم كل اس هدانعتالام رول نه

 كنهاقراو و كنج نا اغ هءزال بر#ولاتف ندنیفرطو ناود هنب رزوا نیس ۱

 ۰ ید هل هل ءا لد ع ه رشک راک للق سيج هو و نا را ی 1 راطما تار طو

 هکد حرکایدلدا ر کارا هارادمانلاطد ۶ نکا ا ددص لوب ود ه و رکاهورک

 ۱ قو تداهم هسادعایدیارزاآ د ال لاطد یراغصوراک كعالسارکسع ۱

 | اوهس یر ردکنا تمکحیدرازمعرتسوک اض ر نم ر هما موجه بولیب کو دیا |
 : كس یک ك رەب هل !هلاوح حاتشاحاسءحامر دن و كردنایدید لاطد اب هموق

 نکس یدی ةعفدرلب دلا هب هنروا یریلد رمش درب قرانا راک وان كرینزو نحالق |
 1 یراراد رس یداعاط نیس رکسءهاق رط وراد ربا قدس ورا تابوڪصە رهث

 || رک اتفو داق صحت هنارح هلبا زارفرلنالق خاصو یدلوا ده بیش ن كالام
 ب او هدقهررحآ یدروک یلاطد هد هک ر عم نادیم نوعذم نوبل یدل وا حایصا

 لتفن اذکه یدر و باوح ید لاطب یدروص نااحود ل باب نس هڪ

 | راخارج نویلرک هج رکا یدرر وباوخ وب درونلوالتق هل وب رر دام هی لاطبالا |

 | هویلیودیا لکدریذپ حالع نکل یدلوا دج هنساودوجالعو یدروتکرایکحو ||

 | وبدردبمراو اجر هدلح وندن مه لا طبایدتیارفاک نویلهدعب یدارب وربخ |
 | هکنسهرر و تصح رهنشس۶ءاراسانالوا دک هک ردوب ماح ریلی

 ٩ یداواهل اولا یدرو باوج ويدل و HY ا یز ولو وبا ی
 ی ۰7: دوم و ری NNE DOD PIRE PERS 0 ڪڪ ڪڪ 1
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iکفط  ssهدلاتو 9 *اتنا_رودیا موکه هدر .ز ماشو قار  Jلوصكنس دمج دب ز  : 
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 تب ت یک هل هات

 ٌ را د زهلل أح و یدل وا لصاو هنغ امد قاح 3 کن یدنقوط قوارب هنفرط

 ندنلا كد زوک اتفورلددشا نطشداسا یار هنندوع لراثآ ماش هورترلد دی وط

 بوشود هذ الخ ا یناع ا نکل یدلق حور ماست هل تع اس یدرهیح حارجقوا

 ملدغارپ نس هبچ بوریآ نیشاب یرنک او یدید مل هغارب ملهرویک یبهرز یس دهن
 نفد هدروقچ یراکد سک ک لیا آر كنیلغوا مانیبص رخالاب یداب وهتوبد

 ی” هنر اراد دت کب ودار !رسرو):یینودم هل رطرب راتدلنا ارجاو ص هت سوا بودا ١

 یدنستڪګ د رب لدن رالوو ولدا زا یدناق سسحم نیم یدال وطیداهش دی ز

 ثعا هکعوسیرلبدتس ل ود؟ملهاالاحیدلوت سرتسدا دعا هنیم هل كلالد |
 هک و۱۰۰۳ درک a مک دیبا هی

 ماش نشان بودیا ناص «دّگآرب دس راد راقچ ندنرمق مرجالفیدلوب
 یدلص اما لب ترد فیطا دسح لوا اما رلب دردن وک هم اشه یسلاو

 . یضقنم یل ود نامز كم اشه و یدرارر ودتلکب هیاب اعر هار هه ؟ یدروط

 ۱ یدلردقاب هشنا بولت ردنا هر ول صم هثح هدقدلوانیشد اجد زب ن ن دناوتولوا

 فان قداتش اما ردفورعم هلکعد یزاع لاطب ترس هدم ور تن الووک

 1 لاطودم س نظل لا طب دب س نالوا یراح هكا برع دالوامور لها تویلوا

 ا رلشهروکرب | هرتاوت : ه دیراشام ی دايس بور و ترهش هلل اونعلواو راش عاد خا

 مور داللب ۶ ییعوا ناو صن كللادعو بولوان E د هبط الم اب ریکا

 ةعیلط یو اعاد بویلباوادرسللاطب هنب رکسعماشو هرب رج هدکدردنوک هن ید

 ه دی رک كي نوا هس مرج الف یدشل ر دا ولد هزسع هديا رالاسهسسهک رک ع

ICE FERES SDS SA منو یاد rie ARE اور ت (لاش# هود 

FETE 

 زی

 هدنة رکسع هلی رط لوو ارقو یدلق هدنبکحتعا کال اطب یرکلیسع |:

 هکر دنا تب اورن دلاط) ناو روب حڅ ند هطالم لصا یدزبا توف هعقد

 كغش نکس سو لا سس ند# اجرف تب ار ماجا یس مپ هیها ین ءا ما نوکرب :
 دم دار رو هصق وب مرح الو رار د هلا ناسب ا صعب ن دن ےگ |

 مو منم ندلا تقویس یمرکسءو مدراو هثب رب ندنر هي ب رة مور تالو هکر ||
 راتب خارح هدنجا كوارر هکمدروکی نا م دنکک هنس كقلخ رک هدتلففا |

 ینجالغ واو ردا دص3 قغ و اینا رڪ لءط ی هدقا دنوق تر وعر و

 || اخ نداکب لفط راب وسوید نی رورپ وهلاطب نس هسخوب ہلا یدردوخروق |
 | قوخكندلو هن اکرب دازوا هت درآ ول دلاطبا نوب توط یدنحاهدنفودلوا

 | لاطبابینوبلآ مدنا وبرسطاحهدلح لوا ن هک الاحرولق تمهدنناکساهلیا سارهو |
TERRE aaa 

 ( یودید )



SEET 

 TTI ورود ۳۳ ست 4

(+۴4 ( 
r 

 ةن را شن بويعا لع هلو باکو راب دلیا لط هلبلغت ه زب نکیا قحا ند هلجج
 ن ردیاتوعد ههال لوسرتنسو ھالا باک یرلنانب مرجالفرل,دتیاظ جد
 ه رس كعا ادتفا اک هلهح و رب م رانا عیلب یس تع دب هناماو تنس ءایحاو

 اوضقاو هوضفرف ) «دقرویب زس رولپ زس زکس ردیا جد عوجرو ردولربخ
 ری ودڼک ب ودیا تعب ضصعرابدقا رب تم دخ لد ز ۹ شعب ( تف تع

 اد هرکص ندناصفاور یدلند هضفار هم وق لوا ندنوک لوا نامه دلتا

 راهتشا هللا یقل هب دی ز ه رلئیلوا نادرکور ن دتعب اتم اماو یدعیچ مان بولوا |
 هب دیز لغوا كن هغیلخ هکرد هضفار یک كن هفوکل ها م رجالف یدل وب |
 ءدقت ندرلنا كنملع ماما تب اهن ردقح نش لب دعت هدیهذم ویربا نا زا

 ی

 اصوصخر دق وحهب دن ز جد ه دندن الو نک تال ن ڪس ردشمزاد و دردلطا

 دص الو رد ردات ےگ ااا راو ردقوت ی رع ند رانا ۵ طی ربعو ۰ داعرص لها

 رح لع جالغلالع ی ) هصعلا ج هدناداو ریخ اتو عدت یاوعد یرلهذم ۱

 ردریصعت یرلک دعاا دعوا هماما نایلوا هدن رله ذمودنک و رعت هلا ) لمعلا ٤

 a دکد تیار رةم یب ورخ هس هع كن رقص هرول هک هلباعص ا ةي دصعلا 1 ۱

 لس تاص ن مکح ی ان هق وک نیغل وا روم ام هنعفد ندنف رط قارع مکاح ۱ ۱
 یسه راو نوک لوا یرلنا یدلبا عج هعم اج دج ء۶ یعلخ هق وک ندنم رحت

 هدنس هک كن وکن الوادوجوم مرج الفیدم ریویلاصهرشط بودیا قیوعت ||
 بوقج هرشط ندرهش هلی ولا دان روصنماب روصتمار یدلبا حورخ لع ن دیز |
 قنا « دعنا «دقدلوا حایص یدتک هدرهظ لع بوقا رانا ند اتش تدش |

 یداوان ام تعچ Se دوم اح هنحو رح كنرب ا توزلوت مدآ نکس زویکنا 1 ۱

 ۱ ود ردرازو ص۶ ەد ه دک دتیا لاّوسد زود مراراداوهب یدلوا هجا ۴

 اپ رک ع هفوکو رع نب قس وبا رشک شیج ندفارع هل و یدلریو باوج |
 نکلرایدنلواهلاوح هدب ر ندقرطیکنا رد و هارک ی راک در د تلرط ن تکح /

 | رایدنلق ناشی رپ بواوا مرهنم هعفد یکیا ندنموصه تع اعش هشیريش لوا |

 زویکیا بودا روف وم ترج هنتسوا ر ورشرپ فور وب نح ماقارارکت « دعب
 لاتفیرادا رهنکلیدردیالتق نس ویرو ص ەساسارک !هدق دلوا هلاوح هل سولدا : 1

 هدتعب ییعد هتم دخ دب ز قیلخ راب دانم لصتم نیغاوا لاح حالصا بوماوا |

 هسک قوح ندرلرم اتش یدلوا كح مطع ۵ دو ۲۳ مو نکیا هرزوا توعد

 دصک یعچ وا یدلق شون نم اجاسنف یشکش چ ندماما شبج بولوا كاله ۱

EAR U CSL UD eT SD aهد ی  
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 || موج ىلق جاه لها هب # بناجوحنم حاورالا انیهاذا  (مطن) |
 || اممینجلخ نبا سفن لکیده ٭ ام اد هنم ن انیعلا ق رذنیزه ۱
 ۱ دلوی تارو تواوا زا اس هدماشراذول ی رار رکن زو تایقواما :

 | هم ور« دنګ زان رک ناسعطو ی دتبا رلا عادم ور هعود رکن ه دن اعز 1

 ۳ دعد یدناةد نهان هل وکح نیفارع ه دعب یدلف هرص ای هن ظنطسق

 | ندودنک ردهتو یسودنکن دزپ زملا دبع نبر ع یدلرو قابا هیقرا بولو | لوزعم
 || داخ ییدتط:طسقرا رکن ید رب )مرکزد وقنم ندیعا زواردشعا تباور |

 مود.تال > یدل وا البم هیظع ع ادص نکیا دح هنهقو یدلا بودیا

 ٤ یدیآ یس ودنک هر اش ندنن هده اسم عف ام یدرویک هر مه 1 همعن لوا ۱

 دنا رلب ل کس وس هنا یدل روق ندع اد صو  E: eےکر اب دلوی ر طس

 یداش شازاءرر ۵ھ یس هک رک هنا ( الوز نا ضرالاو تاوعسلا كسع هللا نا) ا 1

ols ه دارح قب كە یھ هصقلا ی دیعوب هنسا یربع" ۱ 

  1هپ وق ربهد ییعد هیا ولابأت نامر ر ویدتیا م نتکلع هل اص نامزربردکعد

 ۱ ۱ ندنفوخ قوا دول | رهزهلوا لماز یعادص تویک هک یدرانوک هوسنلقرب هب ودنک

1 

 ۱ ینودننکیدیا نورفنددح ناسحاو ماعد ها رعشیدلنا مدهیرهش بوراو 1

 | هرز یدلوا توق ه دلع مات تون أح یدنا نونق وذ هلتخالئو تحاصف 1

 | یسوموباو هفی ذخ الس م ردندنیلماع ءال نالوا یصاق هم اشو ندنیمبات |"

 | یرانو ید یرلتنا وركز هحصن هدنیملات ردب وار ند مغو هیواععو ادردلاواو ||

 ند ایف و كروب نه یدلوا لخادیح رات کیا رکی زو هدعب ردیواح ِ

 ج ورخ نوا قح راهظا بودا لصاح تع ندهفوکهدرو نم رار ||
 | رک نیسافاف هلب وب نوصن نسیدلآ نیرج ماشه نالوا ماش لاو ةدنددص كما ||
 دصفدنس هم ردنویس ند هل و لاعتشا تو وع شدا ك لع نب دز ۱

 رامان هی جرج رع نب فسوب نالوا قاع مک اح حجب وتلا ی رطب وید نیسرا |
  نکودنیانیهصل ورخ هد هنسلوا نوحارورش ف دروب نماماس یدلاص |

 ۱ :یدلو | یعوعسم كە وک ل ھا راد یک ہ دس لط لعن : دیز كفس وب رو ى :

 ۵ سس ه دنەح رعور کی وبا هکید راو هنن ب زوصح دب ز نوکر ی ایعاو یا رشا

 || هدکدرب و باوج هلبا یظفا ( اریخالا اسهیفلوقاالااو )راب دروصویدزسربد ||
 نیرلمز كتاب لها هلهحو هنسد نیس ل اف هنم دقنو هتف الخ رانا هکنوح

 هه امان یددویب 7 کن هادز راکدید + نس ل ا ۰ دیلط دکل
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 1۳ هبل ۳ ۳ یرصل ی بن و تب ہتھ لپ دنعس ندد عات ۳4 کو ۳۳۹

 درا هج ندن رولوا نيمبات هک هتتردب وا رندیریغ وده اجو اطعو یفوا نا
 1 یدردبا ظدح هلبا یهنک ی ب رس دح یو دتشا رهوردشع !تّناوز ندودنک ۱

 | هجاوق یرهز یدرولنید لپ وززاو لپ دعلا هذخ اب ثب دلا عع“ اذا ه دنفحو |(
 هدنرهش طساو نکنا هدنشأب قلا ىلا رد سم ته اوو مظعا ندل وکم هداتو ۲

 هکهلا دیعوبا رعنب یلوع ۰ ندارو نب یسوم ن ۰ یدلبا تافو ندنوعاط |!
 تولوا لصالا ین رغم فان اما رلب دانا ا وو 2 د ےس ول ردن دین ات یس هلج

 ,اهاص حد و ندهالا دع ولا بواک ندلباک دواب ورول 00 رم و ةرارض او

 دلس ماو هشب اع و هری رهوباو دیس واو جی دم نی عقار ا ندش رک
 5 رع یرلنوب و ردشکا نش وررل ها ند تعا تاق جد ند ود:- کوز دد ران ۱ 1

 زاسد ی د.عساماق ركبت ار مصا ن لعل غ نس ۶ )اھا یدر دنوک o رے 2 رج ا در ع 1

 ید لوا یدک ام نت ا ید ا ندنس هصزراو اوکو داهزو راک عرودابع ِ

 روق وم يضف عو ر وهشم هلدهز ندنیعبان ءالع ؛هلجا نارهم نی نوچماما |!
 توآ وا نداهعقد داحاو ارش لوځرد هه نالیغ یمن ۰ یدازب زرع
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 هب یرذته هبلط ی لتا ھه تش هیمر یرا عش ازشکاو ردراو یا ود لویعو |!

 می ذو نوللا دوساو قالخا دهم راوذ هک یدیاراکزور یسهلیج هک ردعلعتم

 هیمو یدرارردن وک هل رخ ون درللرع ی دم وک نی زررب قافلا ید لوطالا

 دهع ڻي ءار ورد ھت هن رفت هکددآ قاسم هکمروک یی هدرااوذ هد هج ودر

 ندەركرب وێدايادا رذو د هاوساویدرو کک یه مرا وذ هک اتفو ۰ یدشعا |
 یدشعا مظنتاجاهلوقموبهءرلاوذ هدل اجر امایدمزسوک نیا اج اکا یرمغ |

 ادانناکو لداعلا باشلا تو ٭ هقالخ نمط ی هجو لع ( ےظن )

 هاب یو و ویو rC SESSA یا وار ید

 ) ین ) ه لقد رتبج ین هدمد | 1

 ۱. ایناعم ضيا هاسلانوا ناکناو * .دیعطتبح ءال نارت ملا
 ت وم هدکدد نی رسا هیم یاهمرلاودیدید نیسیم رسا كمروك ىت غ هدعا ۱

 نیس نه ربا او نسیمد هکنس زما قود ندوب نسردیاق وذ ندنمعط ا

 ( مظن ( یدلیا لحن سو رازکتهم رااوذ یدرب و تاوج دیه وید | ۱

 اد اود هل الص کاما ۳0 ڕق یخضعناو ح ار ىذلا رعشلا هشضا رو
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 ۱۲ راهسردتنانب رلکوب كنب رز اتسسو هلان رکابرلنارلب زاغ هکنایسانعم
 ۱ لوش یا ر ردا اعد تویقصیرلقج هقرآ كیرار اوط نوا رارولک هک الم ||
 | رذکعدهلوا شاصآ اچ هدنب وبرکر رم هغبض نی راهفرآو رعد هزراوط |
 دعوا ندنشهداتیرا هعتعم رد رې ر لنو یک رات ترد نوازون ت ایوواما :

  هیقف شا وا فرمشم هلی كن رنک او ی ور مارک راک ز ویکیاو ردیکم ۱

 ج رعاوروعا هل ودوسا انروصاما رد هيلع ممَجیکودیا هیش یبرسقمو ثدحو
  هدنحرابازوجنا اذه عمرداوفنیودیا رکی وچو هبفراربصفو سطفاو |

 ا ليز وب رلودنکوردل وج هنف الخ كنس هلوا سطفا یودیا فنالا لیوط |

 | یرکی هدنخراترب ردل وف هلع قم یراک دیا فرش. هل شب بوروسرع ||
 هدمرگ تدعنب یرلترمضح راب رفهجون او شاوا قمروط توتابهددجخس«لیب |ا

 كس ابع نیا هلطبابو ردشلوپ توب یراک دید مدم روک ه یک هقفا نداطع ||

 دی زو هر رهوب او رب زنبا هللا دبعورعنبا ندب ا هاو شغا عاقسا نی ربسفن |
 تاباور نیعدات لصدا ند ونک ساک تاور ثد داحانددیعس وباو را اخنبا

 كل ذب هنع هللا ر ذكرك ذلا سلاح سلح نم) ردزیرع شابا اقا هریک ||
 ۱ لالحهدن لکدی در دسلحیینق رک ذسلحم ردکرانوبیمالت (لطابلا ساات ر شع |[

 | سلجم نالوا مولعم یی اقحارش عبو قالطو حاکنو ء اولصو موصو مارحو :

 ويدن راهرک حوا بودیا باطخ هتب ر لوقرب و ردشهرویب وب د رد ظعوو اع |ا
 لوا ىح ترّضحو رولوا لوبعم اعد لوا هدسااهساق تباطتسم لاوسطیس

 نیسکچرک یدنل وارکذ هدنر وهظ یرصب نسح ینعه وب هدقد رویب رظنلوق ||
 یباساف ) یسذع رک ذیآ ( نام الل یداثیاب داثم انعم“ اشنا اب ر ) ردراشمرویب |

 هقبنحوپ مظع |مامادک ردلوهنعیدرویبتواالث هلبتس هفب رش هلک( ef رمهل 1

 ه دود روید نیست نس یدلبا تراز یبا اطع « دقن رش هک یرلار طح ۱

 راب دیا ی رفت نیرلنی د هکنسیم ند هپ رق ل وا نس ةسخوپ یدید منه د هفوک |
 هدلسهدنل اوسنیبسن دف انصا یینق یدرویب غ د رانا هدک دید رایدلوا ندهعیشو ۱

 راکدا هاسنک یی ةر جو ند هلق لهاو ندرلن روک ن اعا هردق بوکوس :

 مالک نخ اطعوب دلوا سینا م داب كکدبا ےک ید ریو باوج وید مدربا |
 واتیق مهرد شب و یدک نم اربب یراترض> اطع هدنرصع هلا اب و یدلق |
 | دست الک ( تناطع ل ھا اب فیکف یک ا نیعرمل:وشرا ) یدمرک هیقرحرب |
 باطل وبا رلنوب یسودسلاهاعر نب هدانق . هدننابفو یخ راتشپ نوازوباما |

 ) ردب رصبلا 2



( ۳۴۵ ( 

 1 مهموب د یدلآ هطب رخرب زسا یتذایلو ندباالا تبب نکیا هرزوا تاور 1
 راعشا هدزعح تح یدشاوارعا تعجا مم قاخ توتاوا سا ؟ ءاناکا یدالف ۱

 س ان نکا جد هنک ودنا هدد سس رع بو وا ضصع ءاریقا اما یددلاد ی د

 قینک هدننایفو بواوا لخاد یتشرلت حوا نوا زو « دعي یدلوابهاد |

 ه دعد بواوا نکاتس ه دماش الوا بواوا ندن راقتعم ناو رح لآ رد هدیعولا |

 1 ر دع اتتع اجو ند هر رهولا وسأاو ر٤ نا ی اور یدحوک ه دن دم

 ۱ هللا دعو هک یراصتا دیعس نی یو سنا ی كلام بوبا ید ند ۱

 1 اهخاب مت اهاعوف ما :هییلاقم ېس اما هللا رضن)یسودن کو ردرلب , واز یرمعلا ۱

 1 ج !E دا ور ندسنایتلب دح ( هنم هم اوهن ء یلادقق لماح برفهرمع

9 اعم دعا تولوا رکو ریغص مولعم هلن رنک ی داهجو |. ریو ى عرشک
 | 

 || هد هج ردرب یدوجو مراکم ردشعاریک دن نکو دبا هت كب اهولا درع رشک موقرب

 ولا ربمو یدیعوب یدوحو نامش ه دم نامه ریت ادو الصا هکیدنآ

 | ن الایرانح بولوا دیهش هدمور دح رسرخآبودیاراارغ هجن هلل طب دج ||
 | هدنخزانربمانا لیفت نالوا مغاو هجلک هلوو رددید و ره اظ هدتیالو لوا |
 0 رمل رادلعباهولا لر رول ص هدرلب اک قلعتم هر یزاع لاطدامار دروطبع 1

 لوا CE وروتکی ن را یاهد ك رانه تالوسر ترصح لوا هلاطد ىح تولبزاب

 کک هکالاح ردشز اب وب د ردشلوا ربعهراک زور ہت هچندیا لاصبا یت اما |
 ۱ ده a القنو الو ردنیلق دان سا ید دادنرا a .ص یح ردلکد مولعم 1

 هاو ردعلا لء ہل ۶ ی! EC .لعوا بادیش سموا ردم ودعم لث الدو

 || كنروعرب هلیادنه هلیقو 0 رات یاو شپ هدنس هنامزو راوکرزب ماما هم اش ||
 1 رڪ ند ۵ رسد 6ا و )3 ءاننا صعب دمعو یودیا لصا فر ب واواقتم ۱

 | رع بلط نوا لو قاصسا لب د څر د راغصو رابکهیلع دم٣ یو داوا
 9 ءالع یرهزاما ردشمزاب ۇب حر مدا وط اج یضرا ط.بدو هرو« هل الاکو

 د هرسص) یره! ن ۰ بی ن3 راعح تونس ی دلم بس یدبا مصر هصع |

 ی r ردم ردلب وب د هدم اش لب بد الو لوعموهد هفوک یعش ماما

 | هکر دلوقنم ندایندلایبانا رد ثا یلست نتلیضف كلوع»نکیااهفو هقفا
 ۱ ندنوب ردنتاک كل و٣ ) هلع دی ز هک ر باط ۱ نموده هب ول فطن ن ۲ 9

 DOERR اا اهتا مماود ن ع ها ا نوده انا عضو اذا ( ادعام

 ۲ رکن خدا 5 س رج اهقنع ف دا د الا هک زا هات تع دو اه ه روهظ



) ۴۳۶ ) 

 مس رط تمجصتو طنعویب اخ روتطو ردادیوهو زاسک اخ دیلی |
 ۲ ۶و تب بمب دنخاولوا هلو یدلف ریستوت دردس همروب یغالوق كقلخ |

 ۱ هدنزوط تالاوش هرکصنوکز وپندی رمصب نس>د دنا تاقنو نربملا جش

 دنحاضهسا خاواولیاوا عو ی اند گنیدایوییاع رنو. یدلبا تاقو

 اعنص هدنتبالو نی ردبنا ةف دح ه دشناب دوحالصو ردیئارقا ل رابخالا بعک

  ندرلناویدشد هرولوا قوح لطفا ندمارک هیاککاماردراشاباتافو هدنرهش |

 ] ملاعاهنم ای دلا ملام فلا رمشع دن اهل نا ) یدلق تیاورندنیعباترابکو |!
 اردن دالك كرلنا ) ءارحصلا ین ط ا رط ایه را علا اماو دحاو

 | ردیسب رب زکلاب كرلنا اند هکر دراو یملاع كز ا
 | یکجر كرلوا هرو نالب روق « دارڪڪ تمسل دنس هرارخ یس هرو « دکنو :

 1 ه دنس هلج م دروآ باک هراپ ن اسفط هکر دم رومرانو ودرید رد ٠

  یشکرب هتبرپ ند روما نالوا قلعتم ههللا ء دارا هکم دروکریا هقیفحم *یعمو ||

 مولع ردرفک ردکعد هلا هل وش قو و هب و ین وش نعد كعا لک وت و :

 : نیعتع ی 09 دهزو ی دمو خاص دایی ه دا اچو تح اصف ه دت رع ٤

 | ینرامو صف دی وم هلابدو حالصودیقم هنیلعت تیب رعمولعیتدرانوب یدیامما ۱
 | تولوا ناویدلابت اک هدننامز ناهلسی تاللا دیعیدیا هنسوک فراع!ارشکو |[

 | جارخ هدنرمصعیرلت مضح هیلا راشم ةفیلخ بودرکوایتفلوا هقارع*یلاهاو ۱
 | قالسسع وتاباو را رشک لاک و هدهازو مل اع هبعو یدشیعل رعصا هب 2 دنک قارع

 | کیا نوا یړ ند هلجج لواردق وج تالالد رد ڈشهنکو دیاا سنا ريخ هلبارع ٤

 | رکبوناتشب موثاکمایرا هدلاو . ردتلاح یودلیا ظفح یعظعنآرق هدنشاب |
 بعصعهرکصندنا یدلبا ج وزتهلاجرلا دع هللا دءیلاخ نیا ردقب دص |[
 | لابذبح اصو لاج با یژاب یدریو قادص رانیدكيب ز وب بوتلح اکنربب زا نا |
 || تاباود بح اصو ییضفا كه امز خدرانوب . هنیدم یدیا نوت اخ لاو |
 | كنیلغوا كنم ترضحج  یدیاهسی د مو هیقفرب یلکا دید انصنالوا |!

 ری رات ییا نوا ز رول تایفواما ردقو تب اهم فدرس هساد لئاصف ردلعوا

 ییاعلحوردق لیلج یبان ردمصنونا هدتناو رر ورادعلاوبا هكر دنکلا

 دیس مزرب راس روص هنسا رب ندل و یکم ن پواوا ردصاا میفد یب کرب زو هب هيما ۱

 | ردصجیرعشارلنوب . یدرریوباوجوپد روصنداموحرنب اجررمعشو |[
 ۱ ندنو رهت ن دت اوو اسان لماک و دیو مل اعاعر دی E قند هما وقراضم ۱

 ( تاور )



۲۳۳۳ ( 
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 1 ل ۳ ۳ ۰ ۰ 5 ۰ ۷

 : هنس ونشا هدو دراو هرکس ناکا یرافی ریس نسو یدلوا کہو 2ںیم لدار داحا

 ۱ یدردیا ع ولط شک هک حابص رو هملع هللا هجر یدلق تاق و ه دننح تاو

 ۱ ِ 1 9 ١
 | ( مظن) یدروقوا یب وب یرصب نح

 ۱ قاب اب دلا یلعجالو #* یخ ةيفاب ا دلا امو

 ل درلو 3 دلاحردی دُشس las لس رمصد كلان 51 شنایراصناورع ی ركب وا

 | لهاتویدسک هيام بولیقا رشا ندرلنا سناو توا ندر غ نیعیتس اناب كزلتوب

 هصفعح و یک و لیعم و ن ریس 5 ساو دحر و مند رامخا دالوا بودیا

 ۱ بواوا عج الصوو لع هنفارطا یدروب وا هرروار ممسر ۵ دک داکهب همرکمذکم

 یراسور كب اعلصوندن راک كنيهبانیس هلجج هکی داک هدوجو ندرلنا هک رکو
۳ IE ۵ A SSN یو و RE A a 

 م ع ےک ےل یھ ہل سا کا شب ےھت ےہ

 لی یکیا ندنت داهش نام ترضح نی ریس ن د# اماردل دن راقف الارهاب
 ۱ راد د مدلوب ند رس نبا شف قدصا نانسح ن ۱ ماسه یذلک هدوحو لوا دو زرده دا

 1 را دلا قصو ودردنونفود هہەوو هفنو نومآمو ردعلا عفر اع دعس نی در

 نشین هر ده هفار < ئر هکم شدن اب ۵دی رو e جواهدم صع نوء نا اما

 ۱ یدر داد ودر دا زیپ اجر میم اتش خر دز رها |

 لفاغ ندلاع ر لوقو عي ( مخالالادن م JE ) هسا یرلنرمضحیب 4

 ۱ رہو یدیارل لوا ,E همم تار ز ید ردنآ فصو ی رس نیا ولد كل وا

ENESهدا ع تلزرعأا ) ردنهلروک یر هکرددبحو لماک ماماودی رف جش  ( 
 E 9 ارج ار و E ۱ تک RKC 2 ۱ ےک ا ےل

 ۱ ) هاهو هرات هبلق زم اط او هل ل ەجاربخ درعل هللاداراذا ر اصوصخ یالک ۱

 | صش رب نوک رب هکرونلوا تیاکح ) ردندتناک ك زلنا یماسذظنره اوجوود |

 | سیتهراو مشترض>یدردلیب و دمرودوقواتب زەوت ز نب یدلکهراودنک |
 ا لوا مقاولاق یدلق زت ود قا كلدلاو نوت اخ نالوا دنحاکن تک هللا
 رو سه بوٹاوا رسا جد یس هدلاو ] دوز شعلا سا هدنلاع تبا وةط صخش

 || ید هسوکر و یدنلوا نب رفت بولیب یلصا شلوا هح وکتم نب دنکه لامزا ||
 مدروک ها دعیح تاق رب ہرا مدنافوا یدر > امرخرب لب یدک هر رع

 خ یدروح نیسررو۲ هد وج ورخ د هعسأقرب ندوناخ دل اصرب نس هدنربم ۹ یدد

 1 ك هل ء ا هکم رر وک یدک ۳ ر ن “وا هنگ رب ھل و یدلوال وا عف اولا یف

 بودا لم اتش یداب ودود یدرااحرونط توروطناب ر ەەن رب ر هدتسوا

 | صذش لوا یدروی ويد هر وکی رمضب ن > هکر کم اننامز ق یی اب ور هلوقموب
 | كنس> هکردابند هلل نم لوا هج ديا قي دصتوبد یدیارلنا مکوذر وک ف فاو



 هنس هود قدزرفاما هدلاح یراق داواراوس هر رطاق هلنسح ماما یرارداریو یدل
 یدروب» تافل هفد زرق نسخ ماما ۵ داو راد رک اد هرا نه هدلاشءیودش

SSRIو ان به سا 0 و  

SEE? 
 هوم حب اد ۱

 . د ۳

AT TAOIST ATER EARNER 

ISITE TEE 

 هلا بیک یش یناونب كلام سنا ترض > اءادو ید ا فر رعاوند لروص ۲
 ین رترضحن مسی دو یرصت نسحودن رد دا كشر هنقلخ هرصد |

 تداهشو رب ندلیپ ناسکس قدزرف یدروص وید لدل سضاح هن فح هترخآ
 مابه ماما یکتا لوا هکنکاماق یدر و باوجود مر هدا راصح | نس العهلک ۱

 , یبراقدرویب هجر مدق بودیارافغتسا قدزرفرلب دلوا هحوتم لدهریقر اوکرزپ
 (مظر ۱ یدوقوا یدافداشنا هدب ی ایناوناراهشا

 ۱ افیضاواباهنلاربقلا نم دشا * ىف امت !ناربقلا ءاروفاخا

 ۲ ۰ اقدزرفلاقوسپ قماوو دع * دیاقهبنلالجا نمیپ ءاجاذا

 اقرا ابلرطق هلیب ارمس # الب رسم میحمارانیلا قاسب
 ٠ اق زد دصاارح نم نون # مهتآر ما اهیفاویرشاذا

 یدتا و یدلعا بوکود ۷1 رشات زوکر فاو یرلت رطح نیسح ماما مرج الف

 .هرکصندنوکوت یکسان یطیعنا اکس نس هلکعاوعهی ن ضع! قدزردابو

 ۱ زد رصد دیعر ولا یینکو» راس ا یدروډد ود دلو ا ساناا تحا 1

 ٣ كلدکردندنولاوم هللادبع نیرب اح ده و رابط ددو ركى اهتع كتان ر

 ۴ هنهدحر ی هری هیس ما یهاکردبس ۵22 گر دلم مارک ردنو اڻ هرمح یس هدلاو ۱

 ۱۳ یرصل نسح ردشلوا عف او كەر صا ن وا قوا نسح ه دک دردن ك

  لافطا نعام ندنوب رد ردیشا ندنوخ ام اضرردندرلنا تمکحومولع هجنوپ |
 حی درول ]نی رااعدربخ ك هراعک راک ی درراقیج ه رشط یس هدلاو نکنا ریعص ۱

 | نح ود (راسنا نم هدعباو نر دل هقف مهللا ) ب اط ان, رع ترضح
 یره نسحرلید روص هلم ندکللام نی سنا نوکرب ردشما امد هدنفح

 ۲ تدرلنا زوشعا شو ارز یدسآ ظفحو یدتاکد « رب لوا یدوقوا ندزب ا
1 

 6ا ےل سد درون وا اع یننق ره ی یدتا رات روح هداتف یدردیا فصو

 ۱ ام روک مرا,زوک مد یهععا ندنس>و مدلیا هدیه اشم نصف ا ریمخ سیل 1

 واو ردکحو یزوسره رک رد وح ندشسعا یدر ویت ولد رداکد |

 لاعو مع هل وردماش های مالک یعالک كنس هکر ونلق تیاورند رفهخ

 ( کم )



) ۳۱ ( 

 لداسملا مامالل ةفالغا مج .#* ادم ىنلا تعب یذلانا . . ۲
 ئ Ul لسم ماقاو ی وع رایح *# ناتو دب رل غیسو ۱

 لح ایا بک ول وم سَعالاو بت الحاعا ربح كن ہوج رال یا

 دم . روما 9 E هک نب 5 رو دلقر و کا اےس هر رج زب زعلا لو ع 'رعاما |

 | ی٥ دااو هللادمع ینزول مدلوب هر نون مهرد زویچوا جا ۵ لی ۰ رخ مدلوارومآم |

 || ر هودراهم زول یدری و «هریرج وید مه ردروب قحا اکسیدکدهنلغوا کد یزوب |
 .ds ردسرادعء لوا معطرعاش نالواداتعم دل اراه اورلذوتلا نامه نامه 9

 هدکدتا قاطنتسا ار عشنالوا رظتم بوهیج ندور ګا ربرجامایداق لد
 تا 5 هلوعم و و یدید ) صار ع یاو ارش و ءار قلا یطعب مالا )

 ا ( ماغد) ۱ یدتک بولکح هننطو بو دا داشا

 ۱ انچ ا ہیتاطہشس ناکدقو * ایقریسم ناطشلاقر ت سد ہار

 ۱ ودر درا ندتن اار اس قد وب ور عشا ندفدزرفر رج هدنح راتناکلخ نا

 (مذنار) ردو تیپ لوا هک ردشا زا
 اباضغ مهلکسانلا تیسح × می وکیل تبضعادا

 تیکح ردا نایب نک ودیا بلاغ هرع اش ناسکس پواوا سان رعش|یسایاب
 نوک ی ق رف قدزرف ۳ وقرلیضعب یدلبا تافو هد هنر هلفدز رفردکنا دخ ۱

 هول یدرو e دنیا ور یر, رح ندراز رع و تاقواا دل و یدتا تاحرلوا

 ٠ رییکدرپ هد هپ دان نوک رب هدکدید یدشرا هم الاخ هل دیشب ءا وعه ی یزهنسعک

 : ہیٹ لا قدز رد یدردلبب ود یدلبا ترعة ی عر هل کر اا مدیشعا |

 یدیدیدرب و باوجود رددعم نوڪکو دتا نانصحم فذق ه دک دلنندیداوا ۱

 هعصعص یدج بواوا یرصب ه دلصاو رد هعصعص نیا ماه ی سا

 ی لع ترمضح هلا یساباب : قد زرفورد شم هک ههللالوسر کردند ر کاکا ۲

 ۱ ولا و ههر ۳ رک باکاو ردشم روک نک ردیک هقارع ی < یتییسحماماو |

 هری رهوبا مح ردشععش هر هاو هرع اپ یدع 1 حام رطو هب یردح دیعس

 هنج وریش 5 ون ذنب هدک د دردز اچكساوا هد لط ناکمرب هدتچردکروحوک | یدک تنیس هکنی روروک ق دزرذا ب ودیا هغ طل هب ودنک یرلترمضح ۲
 انا ببرم اب نا ( کم ی نا یاو E کک £ o دکدیدرد مسع مل وخد | |

 هلياهب وب هدنس ردرلشم زوی( ار ی عحقاغدال 2 هد :وتلاحوتتم |

 ۵ دک دت | تافوراوت فو : اخ كف دز فکر دلوقنم ندییءءار رد-ٌتعانیفلتوید |

 > ناا



 مار نو طب نیل یدناو * اناط)ا بکر نرخ ملا ۱
 نیسم رولس یاسا نانید كل زا ند هلج هد امر مالساات ودیا رابتهسارارکت ۱

 | (مظن) یدلق شنایاسا وو ید دن رول هدکدید |ا
 ۱ اال نیبحن مالتا * ضرماهفرطقانوبملانا ۱

 انکراهللا قاخ سان نهو * هب كارهال ىح بللاذنعرصب ۱
 رب رج نکل ك دوفوا ی ایا نالوا بش فا تب اصا١ تعا همیلخ |ا

 راد یدرتسوک یرب رج ه 0 5 اتشماهان زط: یدید نیس رول ودنک

 وبار ۶۱ تودنآ ادد دسح ا وا لر رح ایچ ٿ اسا نانوقوا ارعش :

 ۱ اطع هکتاوق نت نوکو ب نیمو ار شال تودیا ریثکدنسو هرجا راردلوا كلاس |
 2 یھ و ر شد كنا جد هاش ید دو شو الت ارعاوب هر راح ىح اتولوا ۱

 دبع لب اب و یدروی قوا میلسل هب یبارعا بودیا قالا ید كيب شب
 كز زعلا دبع ر عاما یدیغوب تیاهنهنس اطعو ناسحا هدنفحا عش اکا

 ٣ هب افصا یرع ندن اک نالوا ند هش د روما ن کا ه ددبن رر نس اوھنو دهز ۱

 نا وا رکذ ه دکد تناس ولج هنن رب رس نفالخ هکردا وت ودنم ید زرعوطقلوق ۱

 نکن رلپ دتا تمزالم ران وک ھت هنس وق اعصقو ظذ لها هت ید وارعش |[
 e هن راتکلم بواوا سوب أم راکرخآ رلب دٌملق مارا لصع هالوخد تضخر ||

 ۵ ارعش یدع ندنصاوخو یدنلب رفع كعا رودص تادراو هع دترعهو

 ناب راک ردران وک هجو هدرگنداعس تان ید وک رب اح یس هصبش 9-۳۹ نالوا ٤

 الواک هچ رکا ید ردلیب وید رد رارکفتم ندیما لاوحا م ا ظتناو رظتنم مظن |[

 ٠ ناسحا هجن هم وق و یراتر طح بمب نکل یدار و تزاجاهنب رال وخد .
 نکو دیا كانت یک هاب زیرلناب ز وانرهز یرلقوا اصوصخ نسرولبب یدردیا

 || ن رع مرح الف یدلا تصخر رادقم رب هلکعا فر وع وید نسر ولیق نام ذا
 هدنا لط اب تذک نالف یدابپ هک ین رب زهاب وروصولد ردزاو مک زی زعل | دمع
 ٤ اما یدتا مسق هنس الر و هلوخد تصخر یدوقوایپ رلتدب ر ر ود ردیلکد

 | (مظن) هدق دنلق رک دن ریرح

 :مالسب عجراف تر الا نيح * ادسیلو بولقلا : دیاص تقرط +

 | تصخروبد ردزاچ هساک ه زی لوا ردندنتادراو كنا مظن وب یدوقوا یتتب

 || یتفصو هفیلخ یت اببا هتک وتو و یدرپو مالسس بوریکورحا هک اتقو یدریو

 (ظن) ردوب رلتسلوا یدوفوا بودیا دص
EERE SERRE EERE 

 ( ینلانا ) ۱ ۲



۳۹ ( 

 هروصیاق ) دن دساف مع زو رد! وب ترهش هالرم ندنتامع تلف هي رحانب ۱ ۱
 صوحاو رشک هکر دشلقروشنم لالدتسا ساع دمهلیف رش صن(كيكرءاشام ||

 هلتعاطودهز نکا رای دراو هننرلترضح زی رعاا دبع نی رع قافتالاب تنصلو

 لوخد هتسلحج هلقب رطرب رخا راب دتشا نکو دا لکد تفلم هراعشا ندنلاغتشا

 رمشدللاز ون ندرلم اه الكس نکا رر وور احراند هسک هک الحر اتتتو دنا

 هکب دوقوا نس هلی وط هدیصقرپ ه دنس هلب اقم ه ارع شک امارلب دایپ هلامهرد

 (مظنر ردندنا تابا ول
 م رحم ةراشا لیقتلو انب * اهوخموا نهن لوایلع کشت مكنیلو

 سه لک اب ايضا یم انتیا * یذلامم لایق العفلا تد دصو

 كن «رصبال ردم اع ءالعاا وبا یردارب شم دع نب قرطءنیعشلا نا

 ممد نارفالا نيم ه دس رع م ظذ هکر د رعاش حاما نا یلیماع ردد ره اسم

 0 ردشعا تافو ن کیا مکاح هد هف وکن دن اجرب رف دااخ قوک ردرهامو

 || اوج ندکللا دبع ا وه یکازت ندن راعشاو روهشم رع اشیوزحم |

 | ندنیعبانو هارد صبرلنوب یخ رات نکسزوپ تایقواماردیرب كراتلاهیتس |
 هنس هبیط ت الكر دشا وب راهتشا هلا اوقتو دهز بولوا یحاص هریثک تاداور
 ۰ ندمارک او بواوار م هدان ز ندنء طر عر لنو صج ردق و تیا

 ۱ زا هه روک نراک رور هلا حالقو تدابعو حالصو دهز بولیق تاور

 | ندماظع باحا بولو , زارفر سقم یار ملاعرد هز وپا یرلنینکیطرقلا
 : یقططات هبطع نارتنو یکیاب نوازو تایقوو ر دش ءاي 4 هریک ےن

 ند هيما یبءاقلخو کت هیواعم نیدیز,بولوا ندنس اهصق رضع ءارعشر ورد
 ۱ قدزرف هدننامزو یدشلکهلا نیس هنس هر اجو هیطع بولوا دام ئاللا دبع

 || یدرولکا رعشا ندرلنا دلو و ارش رکا نزاو ازاد تار دا هلا هلطخاو

 ۰ لطخاو قدزرفورب رج دنا كناورهن_ کال دهن رونا

 نامزنیسیم رولس بودیا باطخاکا تالاادبع یدلک ییارعارب نکیانی مصاح
 ۱ ی رولبب ینارعا « دک دید ردشعد مک ی | یبا وعه « داز ند هلج هدم السا ۱

 (مظن) ردندنتایبا رپ رجو یدید |
 انالک الو تغابا یک الف * ریبن نه كلا فرطاا ضغ ۱
 نیسمرولیب هدتب نالواالعا ندهلجا ه دم السا نامز بودیا لاو ۱

 (مظن)  یدوقوا یمظن وب ود ردر رج یدید نیرولیب ییارعا هدکدید |

 ( نام ) ( 5۲ )



E) 

 رداق 7 laa < رو e هدز دو و و از هل اب کری دن اه 22 1

 ییکودعا جاتا صرع همع ندقل اخ یدروب ملا اے هنس رب ندن ایلوا 1

  نیشخ یسسایلرش ک یعرو هیففو رفد هرة تاغ یراترمضح اس هصلا یدرویط 1

 ن دن وب 9 هک راكد زدن هاش اهلخو عض اتم ه و یر هفرخو

 كنب رلبحاسم یزاترمضح نس ابد ناو ردت ام رلزوب ٠ یدیا هسک ضرعم |!
 تواوا نجا د.ع وبا یرلژتکردرهاب هلن دحورنبذو هغو عون اشیذرخ 2

 ءاباک رد یلضلخ سواط تالطف و ع تشهبولوا کنیم نالوا ندنب لها |ا
 زاوکرزب یللا لماظع ب اصوردشء ردنوک هنع ناور شو با شا نکیاندسیف ||

 ۱ 7 دشا ثاف و هد هکم ردشلوا دس درم هلن ریش تا ق روو رد شید هد رل

 | لاک انعراکا نالوا لداعم؛لرلناو لع ن نیسحن | نسج نب هللا دې یتنسم الو

 | ین دل فو ةرخالا رع ابن دلاواح )اراب دلبا نفد بور وتک هبا لالحاو زازعا |
 ى2 را تىدا تای دواما ردثلوارداص ناد دف CJ نان زرلنوب (2 رخ الاولح

 دز هلته احو ناھ هات راد ر داب ارات ۳۹ اطعو یر لننعلات

 یدل ها تاقوهد هش دم ن leaks و ۸ حاص هرشک تاناور :

 | تابصاءاعففو نيران ءال اص وصخ ند سلماس ندنیمب اراک 0

 ۱ الت Ra و یدشعتی هپ هن سم قوج ند 4 اه بولوا ندنیقب ۱

 1 دیش رفا هدنن امزو یدیا ندراندا 4 مولعراخ زرابرد هلخاوا ندنرلقتعم

ه دن رب ره بورک نی رلش الو ناسارخو قارعو ماشو نڪو
 | یدلقلث اكو هدافا 

 ئاو راهتشا هله اتفو ا واوتف هدنن ارح سابع نیا یسددنفاو ٤

 ك لو دداخاو ین £ اشرد حود# كن ع دن دانص یرلترصح هم رکع هلو 7

 . یروهشم هعفا كنه دمءاههةیجدرانو قیدص یدایاشت قراعهداعم |

 | هدرصم یرانا بولوا روبعم ذب رش تاذ هلتاور ند رک اك هب ا ڪو یدبا

 | هدنروضح ههدص شد ام ترضح یراهلاحرلدناو ریغص راودنک یدنلوالتق

 رد زاج روهنمرعاس .٠ یدلو ترهش ۳ نوک لصفو لعب ولو اغ وشد

 ۱ هایت وج یا با تولکا ی ار نفاع 9 دوسان نح را كع نیرشک |

] 

 الا ریصق ثعاب دفلوا ریثک اریغصت بوبلواریثکی عسا ردشلوا روه ثب ۱
 ۳۹ رو هم نوهودلوا ن انسلات راشم هلی دق یرادقم شرا ج وا بولوا |

 هشت قعس هل رصق هکر بک ل ر هلک ا ھی هو دراو هنسلح ناو ره هر تاللا درع

 بهذا «نکلرد اار ةا اک رکاید زوکو یډ نو سرب ور ودول !



(FY) 

 | ادحا تبقل ام لوعکمردشعد هنم هقفا دحا تبارام ) ه دنقح راثوپ ه دلج |
 لعرب اکسلک هب یروا دواد یعش نوکر ردشا فصووید (هنعدیضام نسب |ا
 | اکس نو دکدیدردن زکغودرویب جد رانا نوسلوایسأر كمولع نی هدرکوا ||
 ۱ ردو نسح لء م ڪڪ رس هرب و باو>وید ا هللاراسروص ی هنسن كکو دلیب 1

 ا ىس اضف كرلنوب یدنلوا بص هنساضق هفوك لوا ند عشت رد راشمروب

 || مقاو هدنرصع زر زملا دبع نب رع یموکح كنيبعش هلک تسار هنت امز جاعح

 | یش ادنرق « دنتم دخ اضف هدکدتا لوزعم یودنک باج هب ص وص خاب

 || ندیریعوند هباعکر دی صب یدبا هیبشیب طقاحو هیعذو لاع یدوقیرکب وبا
 | لقن ه دق دنلوا فیلک: اضق ردن داهتفو ها رابکنالوا یحاص هرشک ت باور
 | نامععنبارعیعما  رلیدتباتافو هدنا بودیانکغ هدناوراب دراوهماش بودیا

 || ندزانوب یدلک هباد لوا ن دەبم ب وروس رع لب یرکب زوی رد رص

 | رغ ودپ اط هدکدردن وکر کسع ه زی رز وا م زب یرلت رضح ريغ یل هکر دل وقنم
 1 بوشود ها مود عص لوا هدقدلش تا یهدرتلآ قدجاقەي هژمر بونلک ول ۸1 و

 || رداقدکر ادت یب ودنک هلوممو قدر اقيج بول وهل الب كب رخا یدلوا بقا

 | باتتجاوانا بول نکو دیا تااهج تدابع ءصنالوالیلذ بو شود هموقبویلوا
 ردرلشع د لداک همال سا بول 9 شابآ تافو یر ترم طح دود هب هنن دعا

 | هجن ید ندراودنکو ردشعیا تباورندرلنبوشد هرولواقوجند هپ اکو
  ویدیداحا ودالوالرعترضحورادمانردارپ یکیارانوپ ردشعا تباور نیعبات
 هد هتسوشایرلدافور درلیحاصهرشک تاناور بولو ان داع اون در اک ارب وهرهش ۱

 هکر دهیقفر عو ارل تو باطخ نبرع نب ی رات قلا زو تایقواماردشلون عوقو

 نیماشه ردیدصو ضان مع كنس هضز داعو ۳۵ ید رف كن اهمق ءالصو

 ماساناب اف اواما رح ابوشاو e د هک هکرلت وب هدهنس کو دنیا حلال! ادع

 ترمه نیهللاوهدک دتیادصق مرکو دوج صعود هتسلا كس رسا هر ندش ۱

 || ماشههدقدرویب نی ربا باجح هکقیلاجر هنسف ندیریغكن !نکیا دنت كقج ا
 || هلواراجیسهعا تج اح ضع هدقدعی>هرشط ندفی مشتی کب دلبانطهلیود | |
1 ۱ 

 ۱ هحد را a ۳ داوآهج و۰ هد م بوهیح ند هبک یدن زوک یلاس مرحالو 1

 هکیدتا لاس هدکدیدلبا كسرلبا احرهنزو هرسط ندهللا تس یدعبوشان |

 1 بودیا با ماشهیدید ید هر ورا هسح ول نبل هنسلایعد هب وید جاوح ۱

  ۲ Nهتسقا لس رسا هن ندننادایح اید ردقو تر دق هکمرون قیج ۳ هب ورخاهد 1



( ۳۰ ) 
 ا

 راسو نی اطع یتدم ءالعلاوبا یک رات ج وازو تا ووو یداداتاقو نکبا ۱

 نایلس یرداربو یسودنکر دیقتعم كن هنو هکردیذم صاقلا دع وہا لاله |

 ندتع اجر ندهب اڪ ردن دنس هليل هرمز نيعدات امج کلا دبعو هللادبعو ||
 ردراشلباتافو هد هب ردنکسا نکیا زواج میت اسکس نی رش نسرلشعا تباور ||

 كيا ا سابع ناوقفوم كنب ریسنمو نیعبات تعم كباس ٠ هلاهجر |
 راب رپ ندننارقا ك سو اطو ىلا كن هن امز « دربسفن ع رک رد قفحم صاوخ ص خا

 راشلراص هن اکریرلتر طح رعنا ۸و ردل وقنم ند  ودنکردیم رکم قداص |[
 راشعدیدر هد | ظفح یکزکطەح زس عفان معالغو م اس غوا هکم دروس

 یہ راشم يا ضرع هرکزونوا یطع نآرف هنر ارح سایع نا ردتناور ۱

 تالکشم هو راشهروط هد هک رک هب رب ه دنضرع هود کیا هر ص قأاح :

 یدلبا حور میلست هد هدم“ نکیا بيرق هشیاخنیرشنسراشٌیالاّوس ||
 یعتیهلا دیعن ردندزراوکرزب كني اصو ندنرب كنیءباتصاقو یبای |ا
 یراکو دا ردقلا لیلح نیعبات اصوصخ ردبقلم هلکعد یدهم ءاتهنحالص |

 تع اچ بولوا راوک رزب یمدانیمالک یخنران تردز وی تایقواما ردقفحم ||
 ردندنس هسهزنیلاع "هلجاهعاو نیلماکءالع هاب ورلب دلبا تیاور هح ها ||[

 ۱ رر یودلبا تا و ا اصو رد درعم کودتا مسن كم ق رف 1 دنوک

 ههجو قناع نیعا ةع راهلوالادبع نمام )هکر دندنراهمیطتالک كر لنو ردیو |

 ندهللادبعک یتعدترخا را ( اب رے: هبلق یف نانیعواید مماام رصس

 هدنسلفزوک یکیاورروک روما یو ند هلکن هکر دراو ه دنس هرهجز هک« كنه ره
 هنلوقر تزع بر هکنا3 ره سد دروک یمز اوقلعتهبرخ | هلکنا هکر دشعا وا قلخ

 . هک الاح رروک یترخا روما هلکرلناو ردیانش ور ی رازوک یکه دنبلق ها اقلاریخ |
 هک وق رب اماق رولوا شهرونک ناعا هلبنیع هبیع زغروک را ز وک ی « دق لوا ||
 هلرزوک ی« د.ساق الصا لوقلوارولق هدارا نو الخكنا لجو رعیراب ترمضح |

 ]| راشهروی ردنوجما تب ۇر ی روما ند یزوکر هاظ هکتن ردنوجما ترخایزوک |
 روا یرلننکیءشلا ردي رومأم كل ردقلا لیلج تاورو یرب كنبات

 هلا صف ه دنسالع هفوک و ردلاع ن ونف وذ ردن دنعش نادمهودنک بولوا
 امارد زی رعشعا تاور ثیداحا ندنب رتکاو شعش هر هجن نده اص م |[
 ۳ ات

 ( هدلعو )



($) 
 اا

 شوط هاش ات برهان ریدر

 درب و باوج وبد رد هدوا بوف روک اج ینارصنا ندنساریی رطالصا نکیا
 هکر دلو ید عوجر ندندخا یدالوا ةنامر«ز رع تولک هداصنا جاج

 یدل وک۰ دنرع هیلا ب اوج اش ندنززع بر ردیمف الخ ر دی کنج یفب و
 رر س ترضح هکر لب درپورپخ هتسوک ندیا لسع ادن رلک دتا ت افو نمی
 | یدو یداوب تد اهن لدغ تامهم هک ات یدلوا ه رزوا عاد تلعص هدنرزوا

 زیجخا هم اتزوا نم دنعا ند هل ج تولوا زا ردارب چ وازب هکردو ره ندیم ر

 1 یدلنات او یدعم لر دارهدک داک م رل رھ یدنا مدناون هد ناق فأ تواوا

 ودنا حور ےس هععطاق مدرولوا هدنناب هلی هبرکم داکرک اتو مدلا خود

 (كيلعمالنساا ) اک یدردلاق عقرب کهدنزوب هللا نکل مدزوک ی لاخ یت ج

 یگ دبرهدسم ددحم تایحتولا دعب ج مرج الف یدلق تناطخ ود جاا

 تودیا تاقالمهن اح رو ح ور مدلوا لصاو هنقا اخو مدلوا نكعرکهدکدید |!

 ماج لشرب ن دق رعتساو سدنساکی مداوبزوفغوع رک هدانزندلومقرع بز |ا
 تودنا تاق الم هت زلت رڪ هللا لوسر ترض یدرونگ هم اغیار ونو

 دنیفکنو ره ن ایه یدزون كسکرک قدوالسکا ندا تولک اکی دنیلا

 ردشعد یدلق حور علسا رار کن بوم وب نیر زوکو یدب دادزرا لایدا

 زدُسم زود هداف انیس هلوا نوعا ROKE رذآرب یه

 زدع را ندم و ددع سها تامار کسوزدفو ت اهن هتغلوا وا هصعلا 1

 دعانم عمل ۸ ادابعو دهازودام  یدنلق نفد هدناو یدلباتافوهددفوک |
 هک ردهزاکلا رمنک م ملاو ساقلا وا یرلننک ىع رات یکازوب تایقواما عازب رک |

 ررریو رخ ییایکغ هدروب اشنودنق رعسو ےب رار دید یناس ارخر ددمش ولا |
 لعردشعا اوز ندی ربغو هرب ر هوبا ورع ن او ندسابع نا و سنار ودنک ۱

 یرلت مضح یر ول. ناایفسو مانا لوتقم هدر کک ذلو ظعوو ماما ه دریشفت
 یراق دروس ك یهو رج ی دنعس و هم کعو ده اح هءبرا نع رفساوذخ ۱ ۱

 و روک لس ىنا یسهدلاویروب مردمان ءالضف ی تل الد مالک |

 كن اتسص هلل .نح ید لاو لکم یرلدد ه دندالو نيو یدروغوط هر >

 دوعص ذرا ندملع هک نب راس نوک 2 داوا ماشحا نوکر هو یدردیا لغت ۱

 كنیم ار دب مصب نت لع یمن ٠ یدرلغاوید یعدلوا لوتق نبرة توذلا
 هدنا کس و رش سرد مصعدب رف كل هن امز هلتعاطو دهز تواوا نداق

ICES: 

۰ 

 للنت ل ت i 1 ر ]۳۳5۹ ۲ TENSE 6 ۳ 7 ۳ ج۳ سس و



4 e٤ ) 

 5 ور دین ۰

IRISH SII 

re: 

 نورد بؤاوا نحزلا دبع يا ردن رمصا یدلوارلنو ندیا تاقوهر ۶ ٤

 نت مرت هروب ت دح عا ءا هک ون یدلفادایت ia ی : لاعلیجواو 1

 تّرضح و ندراودنکب ودیا ترعه هی هن دم هدننام ز باطخ نب رعو یدلق ||
 | یشزاف ناس لبب یکیا نواورلب دتبا تیاور ندب اکا کاو دوم نیا ولع |
 اأ راهطا تعاج ر ندنزولوا نیعدات ند راودن کورار دانا تبع هل رلت رمح :

 | ۰ دنر ارغ دنواهنوالولجو هیسداقو ومر بولواماوقو ماوصویدلق تیاور ||
۱ 

۱ 
 طحوو تازع و تعاطو دهزو ه دنداعو عاطهنا یداتب 3 لق رق ز وب

 | دارو رانکءایلوا رنو ۰ یخ رات زوب تایقوو)ردشملوایلاخ ندریکذوظعو |"
 ۱ نوکر "قافنا بودا ناب صع دعس ولان 4 ا8 یدال وایکا ردند راوکر زب

 | لیفت رظ ت جادو رار بلکه نر تیر الصا را دید هح اج

 ۱ مد ها ی راز۶ واو یدردنوکربخر 2 ڪج س 3 ردتنم ده کیف الغ ّ

HEE شدی ربا ھ بد د انیرل نوب ۱۳ EE 

 هاو فرا یض عبو ردب وارندرسب هللا دیعو یردص هم اما وبا بولوا ندنیعبات

 هرهارلا یبانب دیجیرالغوا کردند هی رع تیاکح ) رد شمش ید هیادردوبا |

 رم مادشراشلاقبونغ اهدا رخص دجسم هک رب یراباب هک رارولیق تیاور ۱
 نیس ادص یی بس ه دعا راذتک بودیا دن یر وق تویمروک ی ودنک

 ساوا لوفش هندانعتویا#د کاک است وک شم روک یا شنا وا تودنشذا

 راتو ۰ شل لاغتشا هتعاطشل والخاد هنف وص ا

 | ینرلترتضح  بولواندنس هدب ج عز ماظءالا مالی باب >او مار زوم

 رگور بوبا رودنګرل رداع اعا نیث دح هداب ولو رارپ دردراثوب هک

 | رابریضورانید نبرعو هداهویره زدکرلپ دنباتیاور نددوعس»نب اذ اعمویلعو
 هد ورح هل تولوا ند راصدا كاماعتربضح راردلد تبا ور ندرلنوب ید

 راذهتءا هنعو دلوا تداور لاح هد. يارب ران هدعد نکل یدناوب هلس

 هدنف رتشنامز كرب ثخ ترضح لابو یدلبا نی دصق ماقتا ندودنک
 اح نده اصقالطالا لع هج وق حاححنب هل سم یدلوا فرشم هللر هرکس

 یدلبا تا هرک 1 هدیاهاح نامزردب رصعردان هلا هر £ زوب کناو وج س 7 ما

 ۱ ید وا فرم هات و ۹ باوخاما یدک هم السا هد: ام ز ریمغیب ترت

 ةا قرار طب و یدلباتافو هدا 9: خا توروسرع لد زوتوازو یدنلوب هلس

 . بواوپ عوقویس هنسح تاگ هلپ راوکرزپ ردپ ردشعلوا لیصفت ندندجام دلاو

 ۱۳۰ سس سس

 ( وید )



 ات

 ٠ ردفوتب اهنهتیراتاندوحالص بواواردقلا لیلج یبات ندننایقوبواوا ۱

 | پواوا ن ديب انیخد رادوب ۰ رارید یدیفوپ تب افو دح هنپ راتریس نسخو
 : ترضحو دیعس یاو ن دتماص نبه دابعو ند « روذح یا مهاما ردیکم

 | هیطعنی ناسحو لوعکمو دادعم ن دا اخ ندرودنکز ردبا تیاورندهواعم

 | نیا یرادباعلهادکر دی ورحندنوبح نیرب اجو ' رارایا تیاور دای ربغو یریهزو
 | معن وبا رلنوب . ردشعدز رد | تاهابم هلربخم نا هدزب نس راردیا زاهفارع
 ]| هللا ترمضحیراسخ مامایداک ه دوجو هدنت ابح مع ترضح هکر دیراصنا

 || هری رهوباو س ابعو یلعو نا ترضحو ندنسس ابابرلب دلیا ید تبع

 ]| ندودنکیخد كتع اجج رب ندیریغو ندنیجبات تیا ور ن دیریغو ند هشیاعو
 یردق هلکعا ج هدا یدردب نیک ودب اعو دهاز هدتی اغ ردررعم ییاور

 || نالواكل ام هب اک كو هصنردبهوادازآكسابع نا . یدیاز نع دعاسم
 | فارشاو ندنس الع شب رق. .. روه دبل اک یرهش هلتادو دهزردن دن ا

 | دشوا  یدنلوانفد هدعیقب و یدلیا تافو ه دهني دم بولوا نون اسؤرو
 | تبحممرکالوسر هنیر و تولک « دوحو « دننامزممعیب ترض> ردی راصخا

 ا ناوط یدارلبا ناب نا ودبا هدنشاب ترد هدن امز لوا یدردا لفن ىكى دليا

 | دهازو هیقف رد رصب هللا دبعوبا یدلبا تافو هد هتپ ده نکیا ه دنشاب جوا
 || تمو ادمو ةولص راثکا یح رد دیک داع و اصو ردرحاص « رشک تاداور

 || بوش وتوطیس هن اخ هعفد رب یدیا قبال ههصحرت ند الص و واف كنت امز

 ۰ راشمعشا یاغواغ دن وب هلفعلوت ه دنا ه ولصرل ودنکر اشم ردن ویس راشعوا

 | نکیا یسیلاو هیشیرفا رلشمملب قب رحلاوحاو هدلاح یرلقدلوا قرفتسم

 ردراویس هرشکتااور ندنیمب ان باک یدل وا توف هززوا داهجهد رغهدالب

 | اصوصخیدرر وا وتقف هسا هد هتیدمبولوا نداهةفردب راصذا یتدمرلنوب :

 | یدرونلق تعجارماک اهن الکشمی هدف لوا بولوا یمالوطدی « دضارفع "|
 | هنادبعورپاجونابوت بواواردقلالیلج عیاتیجشا ۰ یخ راتزوپ تایقواما
 | ند ودنکییدرلهجمنو شعاو ه دات یدلبا تیاور ندیریغو نامعنو رع نا

 | هدننایح ریمغب ترمضحردی زاصذایندم . یدیاز رعد هلا وردراب وار |

 | ناثکترضحو ندنسس ابو یداوا فرمذم هل داعس ی ورییحیدغوط
 | واو یرهز ځد ندیدنک یدلبا تیاور ندسابعنباو هیو اعمو تباث ندیزو |

 | دن زاغ هعج بوناوا هرصاحم ناععترضحو رببدتنا تیاور یر هجو عتاخ

 ےس



(۳۲ ( 

 ره اوحو ی الو س نح هل وط عص سه ح وا ط وضم هلا دسر ندنهذو مس

 ندرهش مانهلطلط عباته دالب سادنایدیا هرفس بیرغرب نیم یراهبارک

1217:7701 1۳: 
 رادو یدتبا ضرع شکشبپ هنیروضح وع كن هفیلخ یس هل ید شما
 ندن رذم رک هدن امز رب هدو دوا راسا ندس او ندزداو یکودزوک هد رغم

 *دق دناوا نفد هنتعطو یدنا وب راسو م ولعم هرس كنرو م وت قلا نوا

 مولعم یودیا راون دنرل ا نکل ی دنلب هليا یني رش رهم كن ایا ت رطح
 رهاظدیلپ ناطیشو دشعو درب نوکُ رس هدنجگا هدک دردلد نسو ر نوګغلوا

 ( ضرالاقدسفااهدمب دوعاال هوتلان كما کا یدلاو) یکیتودقبح بواوا

SELLE ور O TE EE یه ی hE 

752513۳510 

 یی ها داسف دزور ی درب نوکع>ت رعترندیآ مر هر تو ید س ی٥ا یدید

یا ر ظذ هلت دهنفارطا هدعر "یدلبا عرضدوید
 E هدا ون ید د بود

 یدتکیدلکح وید ن نم ۵ روکن اهرب و تعالع ندنکلمو ناش ندن اعلس

 نوای ییکودیا تب راع یهدنا م در دنیا دواش اکم ی رلتنسرب ۳9 مرج الف

 یلیصفت هکیدلب وس 0 اع هح ل داعم کوو یدید مدم هدا تر > نشك

 كالامریب دن بث اص ریلد بیرغ یسوم ریما هل و ردروطسم هدرشک نا ران |

 یدیا یی كناریک دهیم ور یدص3 هسشا تعباقم هب ودنک قلخ هکر دیاتتک

 || لاوما ه دنس یدل وا هقیلخ ن ایلس یردارب هنبرپ بودیا تافو دیلو هک انقو
 لک ه دلام بلاطو یدلبا سح ی اس وه هلأ وع هج و دردراو ناوارو

 ترق هنن اغ نس یدردب وا هل هل سدح هدک دتک هقش رمش میس ود کت واوا ۳

 | هروریم تامدخهص وب یدلبا تاق و« دارملا ؛یداوضعبلا دنعوه دهني دم نکیا

 | ۰ دنس هلب اقمیس هروصح ان تاربیمسلو هروث ام ت وتفو هروکشم تاو خو |

 | دج كدبلو نب نولس ہکال اح یدلق ح ور میلسن هليا افجوروجو اذیا هص |

 | لاوما هلقاز او رطاخید رپ وررض هي ودنکیریغ ندکمریو هجننیدهحو |
 را رلثاپ ز هصن هدنروصت هال اطباو سدح یریلد ربما نالوا ردات هنلیصح هرشک ||

 / هل ب قی کیا یراما نامز ید و ارم ه دنر رس تفاالخ كلذ عه یدتا

 ۱ كاربصا نب یس وهو م وهدم هدربللد نالاییا هلععط وصر>یداواتوف رز و ُم

 | سد : اخ هلیا هص عہد یدو ا كلاس هتعب رطداو یرداربودیا ےک تم دخ ق

r. /رکو مامارانوب ی رات رکس ناسقط تایق واما )یدلوا مورح ند  
 ردراو یس هریک تباور ندم ارک "هپاحص بول وا مان یدوم هزیزعلا دبع نب |

 لخاد یخیر انزوفط نا قط ه دعب رد رشا تیاور را هجن ید ندودنک

 ( بولوا )



) ۳ ( 

 هدناندندناح هب و اعم ترضح هرکبص ندک دعا ج یس هر ن> سا 3 هدنح راب

 یبح اص ړ ذبل د یارو ريب دنو نسح زیصن نب یس وم هل ابو بواوا یک اح

 || دالبهدنګ رات زوقط ,شع وردشلیا رپ زو هے اورم نبریشب ی ردارب یی ودنک |
 هنیط الس و وامه دخت رات ر جه ییحیدنلق حف لیایلا كران وب هیقیرفا
 مهاردو نارکی رهاوحو یم سافت نالعو یراوح مانع نالوا نسم

 لخادهنفرمصتكراتوب نابینا نانا و ناماو نام! هکلب نایمهناینهیم هلو ةمریناتدو

 را رب د یدشاک هعالسا هللا یی و فوخ كرلنا برع دالب لاها اکا بواوا
 مدار کی یدک هب ودنک ص خر 5 دک دا ق یسادنار هش هک روئاوا تاکح)

 ۱ راب داک هل رب عقاولا یف یدردلب وډ ن هرس وک ےظع زکر اکس هکلبا نییعت
 le دعا ںواوارھاظ يطع هعاقرب هل اوما کیا رل دادا رعجی رب یودزتسو

 | یدناقط ض هل الا تب بولوپ ولم هللا واواود رمز ودجر زو رهاوخو كوف
 4 نایلس ترصح هد کو ہا ودرابض ءب ید) وا تاهت ۵ رزو ےس دوعن

 حة دف سنا ادا )بواک ادنرب ندهن اهو رارد ید وب یس هر هرس كدواد نا ۱

 یودبا میکیدانم اما یدلک یس ادص ( مکرذحاو نف باوبا مآ پاب ےکیلع
 كب زوت وا ه دعانغ س یریصن ن یسوم هعق در هکر د روهشم یدعلب ۱

 كنب دز یس وهروب نع جد هرکرب ویدردن وک دباو تواوا رسا ندنسهز ربرب ح

 رسا كيبزوب یکیا ندنیم زرب رب داوس هب بودیا زادرس یاو لآ غوا
 تفالخ می راتیسودنکو یدردنوک ه دل و عانغسج کی ق رق بوزاقنچ |
 جاب دیرا هم اح جانرهوج ندنمادخ صاوخ یدلک هم اش قشفد رک هد دلو 1

 نکا هد ربنم هقیلخ و یدریک هعم أج هل جاهتالا م زالب ور بوخ مالغزوتوا ۱

 هرز او نیع كرمنم راراکتم دخ ۰ ند لوا یدری و مالس بولک هنس وشرق

 ودنک بودا رک شەقح ت ردح د.) و یدروط یدلر د هلا را وو .تدا ۱

 راخفاو تاهایم هشنب زوبیز هلهجو وب كلا سوم نالوا برقم ریما تدنن اخ |
 3 زاسرط اخ بودا تاب اغ تاقتلا هب سوم ریما ه الصاا ءادا كود یدلنا

 هدقدلراو هر «رامالارادو یدر و ی ۵۶«۱یقازاو هدناصوصخیامزال |

 هلو هرفاو رانید مهاردو قیرافتو فعو رهاوج ی انصا ید یس ومر زا
 ی رعلا اي ییعو هللا تاولص هیلعیت نایلس ترضخ مرا هر کم تا

 یدوب ورو 3 هل رالد یس و نوت لب ه ذم هرس کودب مک € دوا |

 و لا
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 1 3 هت راک دعا 77 یرلک دلک هدوخو هردو الح نامزدلر ۱

 ۱ 8 نر یراوروهق هد a E 22 شد رملا بهار |

TOE ها یخ جا 1 0 کال EN ٤ 

 ) ا( ھت راخ نايا شر 3 د ول اديس شاق و رخ هللا داع مذ |

 رد رادان کن اعصالئاصد تق انم رد رهشا كتب رادهاژ ہرے یس دزاق

 ۱ رد رواه تما كن الضفآ ندا تافو هدب راتو ردي رب كن ةدب دم ءاههف
 ] هکر دتدنیلم ام ءالع نالقا تبأوزردندمارک ءااصوندنیشپاتفارمشایدرلنوب |

 | زی زعلا دنع ۰ یدلبا قالطا خباعح هدو یدلاوا زپسا ه دنس هغدو تعشانیا.
 | تایقو امار رد الصفو الع نالوا ةةطرشو طم طاق ه دنن از ناو مھ
 ] قدی فتلاخودخ وبلاقوتمارکب حانص " ىزا شب نانقط |(

 | لوا ه داجرا لع بولا مزاج د هیهتف تاه التناول اع هینفردهحوبا عینک
 ترتهخیزهدلاو ۰ ردرلنوب نالوا مدان هدعب ندیا فیل الاسر بودیالکت |[
 زدن د راوکرزب ءالعورا طمان ءاهعف زودشکردم ولک ما یشادن رقیق كناتهع |

 كل دنع ن ذّیلو رد رار رو طم اتال وح یر دلاور غشا رفدخ ویارلتوت |[

 ناخ ی کیا رعلها نەکرد ردن وک روشنمر هک اخه دم هدف الح نامژ |

 Tar نسخ هنیدملعاعک انقویدررویب وید سه ژوا ی یبتیح یا

 دن رار صح نر دناعاایز ر مأما هد دلوا "سدا او ندن] اح ر و نهیدلنا توعد 1

 یر کش تالک ازات زمضح مارا نانه ی دابا م العا ااح ود کی دراو
 هدقدراو اع سو یدک ا یندلوایدن رک وا فر توا لعسه ۱

 | فن رتش ءاعد لوا یداوا صالخ ند اظ هللا انعب یدزوقوا هلی افخا ْ
 ] هتالا هلال یا للملا دنا الا لاال رکلا كلا ها الا هلال ) رکی لک کو |(
 زا ,یدلت ET ت3( ظا شرعلا نرو ضرالا بزو ت وی ترا |

 ۱ نسخ نب نسخو اأ ۱ نچرادب عوبا زلت دنلوا ن هد ةدناورلب دلنا تافو هد هش دم
E2نماهش و گالام هي هرم 2 انع هدنا بوذیا حد 1 رم دال روت زد زر  | 

 ترنص> یدلک هدوحو هد “رات 9 نوارلد داوا فقالا ھت رط تداللحو 1
 ۹ رشا دب 1۳ دازلح لح هدننالو ما ماتش اھ دن ال نامر تن ۳ رکب وا

 | ق نادرا جو هد از کد اج دو ام تنستمح و یو |

 : ید ر یدزدتنا ر یزلب e ea شف 2 a وک ۱

  Jهدنکرات )



) ۳۱۵ ( 

 || شب ق>یدلف جیوزت هرهم مهرد یکیا عادو یبا نب رشکندارقف بودیاابا |
 | بورد وک هلقلچ رخ مه رد كيب یرکب ینخد هعلوقرایشعب و ها كم
 || نیلاعوردقلا لیلجنیعبات _ هبلع هللا هچریدروس وند نودا قرص هنس هن
 ۱ كي هاڪ ءالص4فنال وا تداحا تداور بولو |ندنیس یزردصلا لیدع ی

 ر هجو لی و طلادیج و شعاوسواطیخد ندراودنکو یدلیاتباورندنزبکا
 | هج رلقدقح هزاغ ره هکن دیاندنز هدیج تاداع ؛لرانوب یدلق ثب دجذخا
 | ندناج انهعح ترضحویدراردیا قدصدرادقمرب هلا لوا ندلوخ د هده

 : دلاخ یکاح هکعههآوفرب رج نیا یدرریدردعظعا اباوثو ارج | كمرب و هق دص لوا

 | ده اغیدردن وک هج اعح هل سبح ند هک م قلطوربح ن دیعسیرف هلادعنا

 || اما یدنلف نابیتفكناهسیا ریبج نب دیعس یدلف سوی هوا لالهجاع>

 || راکاردی دسا شرق یرابسنویندم هللادبعوبایدلیاتافو نکرد هدلوپ قلط
 || هلتهج رهوردشع اتیاورندهب اک ره ادم اوندنردپودنک بولوا ندیهبات
 || راتهج ثداوحردندرلنابلوا لخا د هن لا هتف بوربضو ندرلنلوا قنا هذ واع

 | «و عنب مانهیرادیشر دلو رلنوبردیعازتخا منو الو فیلأتو عجب یتاو عو
 || هلکنا یسن بولوا یبح اص بسح هک رونل وب ہ دنرب كل هنسک جوا عړک زرروپ

 : هل وا دګ ه دنتس ایس هبلب دروما تولواراک ریه رب و رادد دوخا هل وا ی نھ

 ۰ هلف فاخا اكا یتعبودیا طالتخا هلنطلس و تموکح لها د وخاب
 || صح مدا هرزوا طورشوب نکل هل وب صالخ هلآ یلعهنپ بوی وب هدنلذو

 | هکردلوقنمر دراثل وب یزب زعلادبعن رعرک ذلایاوریبز نمورعقجا هدقدنلوا
 ۱ ىع ناب هدن رلکدتک بونود شاک هم ابشقسمد هورع هدنتف الخ نامز 2 دیلو

  بودیازیوج اود « دک دلک مزال عطف هلبا ابطا قافلا شل وا التمهنتجزهلکا

 | هکندب دنک بولوا تسه هک ان هجا لاتف بارشرادقمرب هکر اشیا قوس هلپ و
 ۲ ترضیج ةو و ما قلقوح هب ودننکی ج و بوالوا مطق یعابا هدنیح لواو

 ۱ هآ رب هرکرب ه دنراکدسک یت ابا تودیا د ی ودنکی ابا باکنرا رج ب رش

  یدال وا بح مان دج هصک یراک دا لجر عطقو یدل وا تماص ب ویلا
 ا یدب ی را بویلوا لوفشم هثسا زذا دج یداوا لاله بوشود ندماب رانک
 ترضح رانو یدلبا دج > وید لدلف اعنا یسبتلا دلا نی رب یدیا دنزرف

 | رغم نب ماشه ن ثرح نب رای دلک هدوجو هرکصلیب جوا ییرکب ندرع
 | ترض>و یرلکو دیاردقلا لیلج عباترد یرلعهآردرانوپهدب رب كنهعبس ءاهَمف
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 هللتقیئرمضحت هکراوردقو اما یداق لتق بوییا لع هن هبت ادلئااضفو
 جا ارز یدلنروک ند هل وا ریش رش نیعطرلز السم یدلوا هاله یتودنک

 كاله هدنوکی رب قرقبویم هدیا لنق یدرفرب هرکض ندرلنوپهک ردوب تیاور
 ( یدعن دحا لیعهطلس ال مهللا ( یادید « دتسس ۳ نیحکار ز یدلوا

 تداهشنکیاهدنسیدب یللاهدتیا وررب وهدزوفطقرق یرلقب رش نسو ردشمزوج
 | دج وبا یرانبنکوردیشب رق  هیلعهللا هجر دش توف بولوا سیم تداعس |[
 رع ترضخ بول وا نیلف اع ء اع دنسو نیهبات دیسصوصخاب ردیدم ||

 ناعع ترضحو یدلک ه دوجو رکص لب کیا هدفدلوب اضفنا ینامز یفالخ

 یدتیا كيلع هرانوب تن ارولآ ق رطب ثب د احا ند هری ره وپاو دیعسو یلعو
 م د رک ایج یضرا طیب هلاع بلص ن لوع«یعا لوبتم ن وف وذ |

 یک ب افا مدلقوب یرانلوا طیح یلعس هش بوشل وطیجواو ضیضحو
 ییسم نیدعس ی دنلب رانا وارد ناش هلتلب ضف یک هدراهچ هاموردعمل ا

 لاسیدب ازوعا اذه مه رد رلّسعد مدعشش 4 هک عا ندا هدنصع مدلوب

 هزوک هب ویند تاقرخ هلپ نکبا لاوحالا مانشم هلتع اضن رانید زوبتر دلاسب |
 « دشب شک یراف رش نس هداهعف هنس یخدرلن و یدیارزقم یودمزتسوک ||

 مزال ء الضفو م اظعءاهقف یخرات ت رد ناسقطارب زرلن دلوا توف نکیا

 نب رکب وباو ربب ز ن هورعو یرات مضح ندب اعلا نیز اما رکذلا یتا ندمارک

 هنیب اصم كن رانافو بیس نب دیو رببج نیدیعسو شرح ی نجراادبع ||
 رشک فل وم ییعد ردحوبد اهتلا هنس هب هنس لوا هدن راق دلوا الم دالب الع

 | لب نوت ومال نونم وا ) ردشعل واقالطاالضملا ةنسهحنس دلاطهریصتتلا ||
 | نیب هداب زا لاحترا تل اح هجوم م ید ( هءاقبلارادیااتفللراد نم نولقتنب ||
 هنس هنس ین روم كن هنس لوا یسل وا لاح رب یک هلم جا ق مونهضعبلا و موناا |[

 ببسم نب دیعسس هل اب و ردشتاوب تعب بسام یسلوب ترثکوبد اهقفاا
 روف وم یال اکو لث اضف روعم ه دنملکن ینعل الام روقوو بیدا یراترضح ||

 هاب یتختسا نم ) یدیا ز وب ردقلا زرع خج رب روصحت ان یت اع اطو دهزو |[
 هصقن نم زكا هلضف ناکنمردن دنس هبيط تالک كل رانا ( سانا هيلا رقتفا
  نسح كت سضح ردکنا یخد یم اج رف تلیضف مالک هلضفل هصقن به و

 نامز بولوا یس هروتسمرتخا دنلب رتخد رب رومشم هلل و فراعمو لاججو |[
 یرلترمع>دصس یدندیا دا رم كا حاکن هدیلو ییغوا کالا دبع هدف الخ

 ) بودیاابا (
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 || یدشبات هثنرنجتز سكره هل رللا كلام ١ دنرالكا دي ةزمسنم نح روك ینا ةنازو ۱
 أ

 تاولبجا جد لوا یدرفوالا نشو ر5 نادنزو یداک ود تواب زوج یس هلچ

 را دت هج اا یکی ن وا حاص ژلب دتکرلب دلکح ید وا لع دلك |

 هناحک نالوا یز رن ہا ٤ہو ید ررر و اوف هدهرمصد,تولوا ندناع -یلاها ۳1

 هژلتس لصتمو د ژرر وب وند زس ززو صه ندڙ نکا هد رک لوس

 ا a سرب هار هرانیکسم و یدرولیق اطعو قاغنا هرارمفو اقطع |
 1 یدیاءد هتضابا تودیا طه هرانوب راض ءب یدژ دز دواک وس ندکعا 3 هرکرب

 يک ودشاازفا هکالاحیدرا زولق تاسوته هپ هد اطر ند زاوخ حا اريد

 تمار الواو الضف و اعلصوالع نالوا ى رنضاعق ردشلوا تباث هدنرصع

 نوک مدت کز دندسارت او ۳ را تردناتکطاما رد ا ندانهشا هند الو |

 ئزلتر كح شادعناردشلوا و ندان زانک دنا مدا 1
 یرلپ و جایخفس و وا هها وقر شک نیخرومورب رج نیارفبادمر واوتف هضیلوااعا 1

Kis 1نیامکا اتو یدزدنوکه کی لنز, هلآ ت هسا ناو ی دادا نیم ادن امف ر  

 جاعح « دفریداق تعباتماکا ید رسح نر دیعسیدلبا ماخ یتباّججتمشا ۲
 یدامازارف هب رک دکمهد دن هزاهفصاالو ارج ن * 3سس وا ۱ ۳

 جی۰ نکل یدل وا دیعم تو ر ےاو تدانع , تعاط توغ ههنللا سس ۱ 1

 ۱ ا ندک دتا فات زدن یدرونک ەق اغار: دود لابلا عراق ید ا ۱

 2 رک جوا ۵ رک صدق لوا عدن ندن اد. یراق هر اقا یذروآ ناب وب 1

 زا هباوس ات عضو قاما یدنلوا ع امسا یغودلق رثکیو تن اهن عیصف ناسل |
 یادت هم لک اخ تولک توخ هلق كحاعح ۵ رک نذق دلوا تک رطح 1

 هاب ن وک قرد هرگض نادر < "الات یتکلوا هر ه ول وآ دژ: ار درب و ۱

 ۱ اله نوک یم ر قر یدروک نب راک زور ا ٤ ا باذع یخد ہ دنا بولوا

 | ندب اعا راک ك نشرات راک ساک ب٣ تولوا دمع وای راک هلی وا یدلوا

 قابل ملا راشنه هد رک دو هتفو راق و ىکا ۲ ۱
 قوخ لند 4 اکو

 ۱ 3 4 ۷ و مخ ۵ ك٤ را هولص الأو ترغلا نام. ¥ اھ وار کا ران .ges ها "|

 | تراک دا نارق ےل یک کیا ہ دنا زاغ کر هدنلخادهمرکم مک ددو
 1 وراز کت درا هز هب س ۹ے یل راق ك )ظ جاڪح ا یدلوا روهسم ۱ 1

 .یدروتکهلآر کر 2 0 رگض سا 1 ا دم EES ا ۱ ۱

 GLA A نقاش سرا ی و کت سوم elt asl هات ازاد
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 ٣ هلا  TINEاو رک کم زك زر رک تاصا ت و |

 ا اركز اعضا زکراددوودنراهمشلاق نوک نادماظ عمر اگه رکصندزم

 | ددو ات رب شک شم روکخ ی رلتر کت هلالوسر نتناب رع نکل مپ |
 ییا نکرد رلشعد یدزاو هلیب یدی زور ۍ راقب رش ناسکه رکارتی کوب ||
 قژوموید ) ها تصا موبلاتهذر) نوکیرلکدشنا ثاوو زد هو زو هک ردو ,

 ةد ةع ئز ندا اوها لها هد اک دند زتس زروښ نان یدلئا فسارع ۱

 قربك ند ر هاذردیا ناکشاوند لهراو دنا ترضخ لک هک دا ۱ تل اه زر |

 اصف ءارهشزلتول ب + ؛ یلاعد ےیلا چ, یدلق لن وات قاد زلف هراخ 6ا هاسا |

 ول دغوط هدنو کس یودفا تافو رعترتطح رک زد امازدنهاغلب ءالگو |

 تیصن تد اهش هب لغ از طخ و ران دلوا"تنس هذيل تخم ناعع تزنضحو
 هنس طف هد راب كنلوا نصفههشم د الوا 7 رلیدتبا لات هادنوکیتودلوا |

 اب ینالوح سد رداولا ب اے تضنو ی داتا رڪ یران وب تالا آد دعه رک
 تعاطو هزیشک تد ! تفوت شق تریسو نسخ تاراش ۰ یللق ص وقت

 نالواروهدت هدیه ض ا ! کر درو طف هدرا نا 2 را یدیآ ی حاص هرقاو

 هفاجت ید لال نالوا ندزرلنذ ومعي 2 تربضخو هلوا راتو لال زف دمشق 

 لو قف ی ودنلوا د ه دهز دآو هک دنراوخ ٠ تبع  EEداه زو

 هک د نا ج اح ت دلوا توف هدهزو م هنیدف یواوا ن د نيغ روده ءال تو

  ۱ىد: ہول ت اھ ر الاخ تامآرکویدبا یسیضاتهرصل بواوآ ندالعرایک

 ١ ى دزوی توالت یر ذه ؟هزوس هرکص ند ےک دتاادا یعبص ةولص نوکر

  ( ۱بوشود هدقدزاو هشا 6 روق انلا 6 ةناداو  nهد - یر یخ جور

 "| تور هک دلو هل ط ررر رعلا دیعنرع یدلناتافو هد هرصب نکا ۱

 | دانا لوا زر دلا درع ن رع یخ یبابا تاقو«دک دلکود بوتلواادآیرب عن
  ۳۷ ۱ردیندم یداضایددو فسا وبولوا مدان هثت رفت : ییصو یبلوا لورع

 لوا تون ةد هی دم هد مصعوا ردح اص تال او ناباورا اص وصح 5

 یا رش ضب بولوآ می رورشک ی هت اطعو ع ر هک : افراتوب رد ك الص

 ا یداندل ادا هس ع راتو رد و وعنف و یدل ا كم زونوا: مر

۱ i لاا دعا كل ورلپ دنقربشا هلت اجر هرژوا داهجوارغ هعفد ر ی 
 یدلوا مان 2۱ کن ایم راب داد طاتتحا هني رات ایصو هنظفح بونلوا اوا ساخ ||

 رک را  e Eكن وردک س راشاذلوب لود فن
E a ENS 

 ( ینادزو )
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 ندنرللوبقع كلا دیعراب داك هرمغب تربضح بوغوط هد ماع ردبعارخ ۱
 بور وکر لنو الوا ضو ع ندکل ان فارطاویدربکهثسلح ندالب بولوا

 ندنفرط جاح . .یدلوب حوقو هدقشمدخد یرانافو یدرردنوک هکللا دبع ۱
 لمکمیت يصب اما یدیال اوجا هک هجرکا یدنلوا بصن هتم وکح هغ وک |
 هپ هقب سس فح اصم الوا ردو رع"یصاق یدلبا تافو.هددق وکه ىدا ۱

 نزاع یکه دهی رععیدیارولیزاب هطقنپ لوا ندنارد رلنوب نارودوق هطقن
 یراتینک تاتیقو یخی را جوا ناسهطاما ردیس هب اکی كالع ءالضق یر
 لواردشعا تم دح لب نوا هیادنا ناطاسوردندنرا واواراصنارد ۰ چوآ

 تاو رع نالوا عقاو هدعل هدردبهدعب ه دزد ءارع ردا نلز ی یدک هلن داعس

 ترنضج نکنا راردیا تم دخ هب هحمط امدقمیدیا هلن اعیچ ه.دزدق اعم
 ییهلآ قوس هدنزلق درویب روتکه قعدخ منب یی رپ ندنراراکتم دخ ررطط ریمغیب

 هلکازدنارت هدنروضح ران دجا اصوصخ ردشعا بلج ی رات مضح سنا

 لیععهاالوفیدیایرب *ارلتلواراوارس هلذلو عوطیک قوا هتل رم عطقو راددمان
 فراعم هبلیق نیا ییحیدشمروتکدالوا هان ز ندیم رکی زو هجا وق یراسخت
 جوا ند ہرصب "ی اھا هکردیا تیاور ندسنا « دنب اک نالوا رام هلبا یت

 رکی وبا سینما س ایر رلنا یدل اتاق 9 هیر وک رفنز )وب مافی دال وا هتک ۱

 عنام هنب رالوا یدالوا یرکیزوپ تیاوروباما یدیا رذن ن, هفیلخ یمبهچوآ
 رداع قل وا یف وتم یسیم رک, کیا هار هد رب ر دال وا زوب هک ارز ردلکد

 یر, ل رانا یراکدش ود ره ظم هک رب بولا نی رخ ءاعد رب هغیب ترجو
 یاتسو یک هد هرصب سنا نکیا ررپ و لصاحر هدام ین اتس وب 2 الباهکیدناون

 ندادن ناطلسردقوب ثب اهن هنب رهدیج بقانم هلا و یدرر و لوصحیکیا

 یسپتلا ناسکس ز وب هکراب دنیا تیاور ثب دحلا ناسکسز ویکہا كيب یکیا
 رتاسيم ادعامو ه دسم جک ی رب شو هدب را ېچ وا ناسکس هدیه |

 هر ره وا ا ندا تاور هقن سس ت داحا هدا ز ند رانو رد ۵ دعءاوح

 هپ هفیلخ بولوا کشلمند نهد جاع رانو هکر ونلوا (تیاک> ) ردپ راترضح
 یراصتودوهم هرلندیآ تمدخ هنب راربمغیب راب دردنوک همان هناورم ن تملا دبع |

 روضح ورنا كالم ادبع رلب دروبب روا تب اعراکب هدباب وب نکیا ردیا مارک هل
 نسهدیااضرا بوپوا نیغ الا نیلا بوراو هل بم كلام نإ سنا هتبلا یدلوا |

 یزرطاخ تی اعر كسنا ترضح «رکصندنآ یدردنوکروشنم هج ایج وید ]|



 | دادشنواهب رک  رلیدلنا ه ده اشمرلتم وصخ هلباتلذ هلوقموب تلعرلن دیا تیعت

 | نکیایما یارعارد یلالههرارز نبسبق نی دیر یسابابردیمایبس هد هلماب
 | درو بوردنوک لوسر هثعشا نا ج اجر دشا وال «برضیرزوس تحاصف

 | تایقووردرک انع نارات ر دشمروا ننی وب هدف دراو هنتسوا بوکجرکسعنامز

 | ی اتص هم ہو كن البل نونختو كن هب رقنب ویا اما رد روط دم «دن اکلخ |ا
 | راکنا نر دوجو سان ضعب و ردهللا دع نب یع یععا هک كبقع ا نا

 | ناکلخ نا راربد رددوبان راودنکو دوج وم یرلعان یک. اقنع دوج و بودیا
 تماصلا نب هدابعو یرادلامیغ ندنیمبات راکردعرزوبا عینک ۰. ردشقیا نایب

 | ۰ درفسبولوا یکیرب زو كل ادیعوردشُعیا تبع با رابخالا بعکوهب وععو

 : هرشع هاهقف -..تابقو یخ راتشب ناسکساما یدراریاندنب هدرضحو |
 ندنس التا اچ اعویدلنا جد تموکح هددئن دمو یدنا هم لي ند هتيم

 هدفابا هدهقفو تیدح لع ن بیعش نی ورع یدلیاتافو بولوا الترم هج اقیریخ

 ترضحهرکصندک دلک همالساههلوقیدقاو ردشعد مدمروکه نیک عا
 هدنهف قشمد كلذک یدناوب هل هدنا ها وو یدروم ةح ول هنسارع كوت ریمل

 | نالواتوف هرکصلا هدبالولوا بواوا عقاوهدفشمدینافوویدلو ارصاحیخد
 | . یدنلوهدنشاب رکسناسقطهدق داوا توفویدل ون قة یو دیاهدامع هباعک ||

 عو بولوا یلنسم هلزا لوط دی لاح نفو یدیایلعا « دنبامزكنموق شیرق

 عیلبو صف هاب و ید میلعت ناوحارمانسنا یعیدیایرکمریبخ یخد |
 هک ی دی رلاءزج نب .تایقو یخ رات قلا ناسکساما یدیاربظنال رعاشو كا اعک |

 یرخا كن هباحک ندا تاف و هدرصمو یدنل وب هل هدرمصم حک ضءبلادنع:

 زلن وب ف رش ثي دح قلعتم هنز اوج نيقلت هتيم نف دلا دعب و یدلوارلنوب ||
 . ردناونیهلهار تشردپ رد هدلاوهکر رد هدهشنبا هرلنوب ۰ .ۍدلیا ثیاور |ا

 زونوا اھا یدرونک ه دوحو یه اطرا یدراو هنن اب رفز نکیا هام اح یش دلاو

 | عموم رك دیس ام كلاذعو صفر عاش ارعشلا نيب بوروس رع یرادقملیب |

 بج اص كنمود زر زعلا دعو رلب دلوا یضات هرمصم ران وب یمرمضح . ۰ یدیا
 لغ وا یش ادار زق هرکص ندرودنک و یدنلق نیبعت هرلنو یدیا س هطرش

 بواواندنس هیهزردعلا ليلج "باعك . یدنارصا ههللا دع ن: سي ردا

 هدصچرد دمارک باحایخدرلنو . ردشلوا رضاح هدنسارغهظو رق ین ||
 نیعیسوبا ران وب _. ردشعا تب اور ید هفب رش ثب داحاصءپ تولوا نکاس ٤

ZE) 



) ۲۱۳ ( 

 لا مل طق هدناوکرب یل زن هاش وک قرف مکش لک تضخ دنلمع لش ید رانا
 اعم ول د لم دیا تعب اتغهن یحارا دف هلهتسا کیلا هل یز ہکاضوطخ رقبا |

 مامن ی زود که دقدلوا حاصرابدنوقیدروین ول د م انوقهد ارون رلردعیح هبارح ۱ ا

 نلح اوروخو بوراو هت هک ند هرصباهدنوکر و رلندزوک,هدنک و اكنیرلخاط | أ

 نر تالامرلب دلوا دنچجرا هلین د اعس فب رش ی نّولیق لح رہ یط حطق ۱
 هبودنک و مدروک هدان ر یراسپ نیس نی هرطصندتنافو هکر دلوقنم ندزاتید |

 مهد س نب هدکو دید كد مالس در نوت ىدا در یمعالساما درو مالن
 هدگدروصوبد یدلوا هجن تا تولا دعي و .یدرب و تاوج ورد کد هدنز

 یانی هدن رخااما مدروکراد دش ل ناز وولف روق تلف وج یدزپ و باوج
 | یک کودیدیدردتیا نت ندز, یتاعبتو یدروب وفعی سو یهلقلوبق
 | ضرحران و کج هما یدشود .بودییک نبش ان قع یدروا هرن كلام
 ۱ هتک هم اطا جاع مرګ لو هاوقعوب مرج الف یدلوا توف هرکصندق دنا
 | ۲۰ ینابشلا. . قلفون نن تایقو ی را ترد ناسکس اما قدنلوا لتف
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 | ی اوز تشب بد مهو بصری ترضح بواوا نکات :دصچب قالوا
 || نیعباظر اوک رز و نیعبانر اک ن یتدورداوالب ارق هل ز وب یس یدیا دراو
 | تل مع ردق هدن زلنا ماش یلاها«ییطبلف ۰. اماو  .ردجاضحلت یّمکا

 ندهن واه ځد لوا یدتا فوخ ندودنک هب وافم:ترضح نخاوا یحاض |

 | تجاو بانجناو مارکباضگا .: یدنلواضرعت نیکعا اتفعتنا توقزوق

 : یفوصج زا اىد زك ردلخاد هد هعنض لها اضوصخددل دما مچ الا

  توسک نیش ان هایارذع لیلبز ه دتبا وررب بودی الا هصخ مال لیدتز هدناح
 | هلزم مان خحو یدردنوک هليا دنب دق بوئوط ضعبلا دنعو یدزدن وک هجا
 هدنناب هک را رسا كعاد اما یدنا هعشا ي واد نکن دن رزوا لربصق رب ه دکاداک

 راب داوا لاله امم یتسکیا یدلتا ید: ینو دنکه چ درا یدنا ناک ؤم نالوا
 مک اح دخبرو ةماشهفیلخ هدوب یدنک جاج یش او یدناوآ نفدهدنآ ییدانتخ

 نەدەد هرهد هلک لوا ه رک نوک دارب دت ۱ رود تالو تالو بولت ودب وک هرصع |

 ) مظد») زداو یدلب ودس تاتا وعم ول و دود ازش صد و یدنلوا

 0 ج ران: هشحاو رصع اس ر # اس زنه همح عضوه تاهه

 || دی اصردق و نکنارزقفیدحش رف مالا نوکنال تازاخالاکارک ر ذل اما

 | اکادنبدصق یلزرط کت هفیلخ قالی نران نات نادنیع یدننکو نیم الو

CET OO 1 2 ےچ مدمس ین چه کدر چ 



) ۳۱۳ ( 
 ی ی ی ی نوا سا و اس سا سما اسرع بر سا و اعم ام ر م اا

 ندمل وا هدنح اکن تڪ كن هقیاخ ولد ی هدنساحر قلوا ادردوا هحوز ||

 | لح ا الها اب )را هسروتک ی هز افص رپ هک: یدراردیا تیاکحو یدلق ابا |

 لدنحو سدا دک هلئروص ر راب اوج ود ( ییتنغاک اتسدلا مکترذت ال هاسعف |[

 یرصمرانوب یتایقو یخ رات جوا ناسکساما ردش روی رانا عاغسایمیریغ |
 تیمرلنوبنکبا رصع ریما ناورع نب زب زعلادبعو ردب رصع لضفا كنياتو |"
 راخ دا هنن الصا یدردنا ل دب هپ اهصیسهیعم هدیظو هنس ره ندل الا |

 رکب ږا ترمض>و راید روک ی ریمپ ترضحرلنوب سلاد عنب: یدزی ۱
 ۱ هچحررلب دانا تاف و ۵ دهني ده رخ الا راب دناوب هد ارع ه دان زر ندقرق هل رتو |

  تیداحاندماظعناعصادصنویدشنهرهمفی ترمضحرابقل ی ٠ ناغن هللا |
 | هدا ا کلک رشم یدع یس ابا بولوا ندشی رق ء اھعفو یداق تاور |

 یضاق ۰ 4 هرونمهن دم بولوا ن داع هم رع نا  یدنلوا لتف ه درد ءارغ :

 یا . یرلا یزیدشاوا یدلوا توفنکبا |ا
 یا را نص هزجولا دلاو هاب را یمضهعلا |

 ی ادنرفو د اهلا یحع لا یدادهلا ۱

 دا عقل وب هداغو هلوعم و بودیااق تس ایران رطح یر نسخ ہک هحرکا :

 | لهدا لذب ها هل اقم هدنفارطا قلخ هکنسرتسا نسرکا هش انا الاو یدندیا |[
 | هلکنس یرص» نسحرهل رقرلت ارقییدوهكن هشاع ترض> ه دلچتعقو |!

 | یدشقک بول طی رس ا یا دانا راواراو کاوو یک راد |
4 
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 ند هفوک لها !دعاندراتوپ ۳

 ٠ نایم املا

 هل لا نا هرو ناعباترابخا نانلوارک ذورب ندهللا دبعن كن رع
 | هلا یتداهش اظ جاعحهدعب بوتلا رسا یکیدنلوا لتق هد هکر دم یک بونا

 | اصوصخ یدلواشلیا تافو هلا تداهش هد هتسوب یس هلا ویدل روا یو |
 ۱ یحو واعذخا ندیلاطیاب ییعو تاور ندنرکا كد دجن نجراد,ع |

 یولصو تدابعراس ]۳ )سم وراپ :دروآ ¿ ناب وب هل را جاج ۵ رکصیدمشعا ۱

 یدیا راکزور راتعفالا هب ام هلت امارکوراثآ بولوارادوع هلع وشخو عوضحرتکا |[

 یدلباباطخ هنب اک اوب د یل هدیک هج هد هی ورت موي هکروتاوا ( تیاکح ) |



) ۰۳۱۱ ( 

 | عیصو دباعو دهاز اماردشل وب هلی هدنیفص كنج و ردیا تیاور ثیداحا |
 ۱ هک دشلوا و بدا یدلیا لکا کا هد هتتس زوب یی بولوادب قو

 | صاصقلکهدءب بوروا هعبطر هجوییهلیکهدنتفالخ نامز نافعن نام ا
 ۱ هحاعت >رک اتفو ر درا ع تعارف j ناعع نر روحت هنن هدک دتا اط

 ۰ ںی | تلط صابصق ند نینم وا ریما دکنسکک نس یدلوا سکعنم عو

 | كالا هب لع ترضح ن دنتبحم كنس نر هردنوک هسی رب اک س هللاو نس هلوا

 | ,لاظلوا وب كب هک یدردنوکییهرمضج مه دا نرویدنوسآ وه دابز صخب
 لئاواردرب تنسبات یدنکلاو رعوا ( نبا هللا دبع ) هيلع هللا هجر یدروا |!
 قیف ول العو لج قح ن اد هکعا سونرکس بوا اح روینط هدنااح ||

 | یدلق هبوت هلی ید اشرا كني راترضح دوعسم نبهلا دبع ب ودیا قفر» |]
 قاشا هرکص نذو دلوا لود یس هر ون هکرونلوا ) تیاکح ( ردزار هلن دیع

 اکب مدقجا نب ییرا یدعاوب یس هنسذ رب لب اق هک او یدقچا هدتب اغ نوکرب
 | هدرک هنادرب ندنن هزودكنس هن اخیکیودتبا تاج انموبد هلیا اطع كلج هی رب
 | ردن دنس هرمز نی اض نالواقحلهاونیمٍات راک هل اپ و یدلق لوزا هدن ام

 | ردنرايحاصم لدوعسم ناو كن هقب دص ةشراع ترضحرلتو ۰. ,هلعةقا ةجذ |
 نامز ردلبا روبا یراثبنک ۱ ردشسملوا توف نکبا هدیمرگنز وب یراق رس سس ۱

 ۲ اما یدلک هم السا ه دنت ای> رمفس ترضحو یدشنب هل نکس ندنیلهاح |

 رمصع د « رف ه دتس راک هنن د هعقو تمو ادم هر ر ار یراهحو تعاطو تداىع ۱

 ندیمبا رایحاو یذتیا ملی ءطع نآرف 5 هدیآ یا ند دوعسع نا تولوا

 : ناوسنر د هج یمسا هل وقرلبض ءو( ن نو : اخادردلا ما )ید هتیفح ودنا

 | طژاحكفشم دعماج نیغلوا هلاعو ههیقفو هلاصواهدب اع هلتی اغاماردند هيدا
 ۱ هد رات لوا ق>یدررولق ند عت بولک نیبل اطیدررووا لعرب هدنسااع*

 | ه داور ءاتساو یدرولوا لخاد هظعو هملح كلا دبع نالوا رن يع دفملح

 ی رل مضح ادردوبا نالواییوزویدادردلاونایدیس . .. ادردلاد و ایدی لاق

 ۱ ْ تاو دصند هسعل + نکیایسهبح اصلاجو نسح هدت اغاما یدرودیادا مع

 (تاکح) یدردیا ل و ابنت ندا بوروشکد لیتس ندل وقح ید زیا لوبق |

 || ءانبهنل اچ لاک یدلاق بچ !دردلا ما دک هرکص ندنت اوا دردلاوبا هکروتل وا |
 ۱ ید دیا دارم ج ور ۵ ه رو؟ ذم هبو اعم تروح ضعبلا كع و All در ۱

 | جد هدنرحا یک بودیارک دن یموهفع اب دلا قاهجو زرخا مھ ةأرملا نا کتا ۱



(۸۰) 
 ت س

 ۰ ۰ یرکذن نا اطاصم نیالوا # ینریسو و مکرم ظفحال یتا :
 ٠ :ىرطع مهتا دش ىق رکالا ۴ ین دعتنذلا دعولاواتناام

 ۱  یرهش هلعهشعو لىدع ي هال اجو ه لته احو لیج ه دن اودح ل: چ هارو

 م اکو داجا ءا ار دیشب رفرلن و یدیآ لیلق هن ورش کهن ن د صاع ښ 9 ۱

 ۱ هللا لہع ید هدب نریم لد اک وردشعا عف لا هت نوا وا یز, دا وحا ۱

 ۱ .Eu ابولوام ؟ احهدهرمصب ن د نق ر طر بز نا وردشکا وهلم هل مزاځ ن هللا دمع نا

 دفن رس ماش هد انز الملا دبعردشلنا تد او اور ت داحا نديريعو ر اجو

 | یدحر یر نداینغا کردن ورم ندیبادم ردشغیا تافو ندنوع اط هدکداک |
 اروا جود یس ادا ه دکیذو هدعم وقوا راشءاو و ۵ توال نار ۱

 | راجر

 ۱ اقافنا یدروک ن راکزور رلنوکه جن بوتیدیا نادناخشپ ارایتاویدا اشا |[
  یربغند هی راچ لوا بولوا لوح هس الفا لوغو تعسوو لدس هرقف یہ انغ ||

 ۱ نامز رپ هرودناص ودنک هکب دانا یآر ی ول هبراح رو ؟ هردو دلا دوج 4

 ۱ بولو ی ا ۰ رھا هلا دوت کار ٥£ دنامز لراهل وا عن ی الوم ندنتیف

 ۱ [ بدجس مینو نه عنخا یدتبا ع اکا هب هجا كزوب یب هروب ن "دب راجو :

 ۱  هربح هل اسا هل وقم وب تودیآ رد راد 7 هب هبر اخو ےس یوم قسع رانا هرکص 1

 ۱ ) مظف ( یال وا مد هک دلشد

 | یرکع الا هرغکق قدي ملو # هن ذخادق ىذلا لالا كل انیه

 یریث کلو طبل نات دف باثاو ٭ ةيشغ برک یف یهو سنا لوقا
 یرعصافربصلا قاد بید م و *% هلارح دلددنعیعالاقن ریمل اذا

 یردع ۳ ت ولا یوس ی ا *% 5 تقرفن نکنم نع وه دوقالوأو

 یرکتلا لیلق ح اک هپ ی اما # مصوم كقارف نم یر بواء
 ۱ یر ناءاشد ناالا لصو الو ۷ الت هد ا زال م ڭا كيلع

 | قب رفت ندنب رب قسود یکیانب هلو یدشنپ هرم نیا هنفشام تایاوب هکاتقو |
 , همه یقسهب راحیریغندنع ودا ننعدیدن درونک یک لوا وید ن 57 ضو ِ

 ۱ ددل رعویداوا س ۳ هما كم ز کروم یک ف ع١ یداق

 ۱ كن : قرفیردعج ن دع ن اق تش هعطاف هلغلوا ند زر و تاداس بواا :

 بت واک ه دوحو یزحد مان هلمرو سسپ مان مح ھارا ندنا یدلنا حور :هلبا نوتلا ۱

 سان 0 : هللادبع نب :لع ن ل عجایب همر هرول مه هدعد ۱
 1 4 ار#*یرولف كم ز رو

 درب رهوباو دوعسم ناو لعو ناعع ورعرد هفوک ( و ,لیکر) یدلف ج وز

 ) ثداحا )



i 

At ور جو 01 هی
 0 درد AM 4 9 هر ن تعات 

 0 0 ند وڏ هکر کم یدتتلب وس هناوج یروتسمرس لوا بودا م ادقا

 ٠ بولواںوذح هن الق ناز یک کودروک مک ۳ ار ین هن رندرا هيراچ نرک

 كن اوج ییکودیا هدن س ادوس یی ؟ یودروک کش سع قلم د یسهبا ود لد

 | ضرعرب رب یر را هیر اجو یدتک یدلآ هی ورا بوشیاب هنلایدلبب یی دوصقم اک
 || ۰ رشط وید هلبا ریص هدومق رادقم ر ید دک دلیب یکودنا یسبغنف یدشا

 ۱ بودیا اتشا هلمارباعاونا یدیا هدنراو ج یس هرشمههیراج لواهکر کمئدردنوک
 | ةعفد بودیا نییزت هل رهاوحو سابل ید ولکدیس اه ردتلوارب و یدلا نوناص
 رادشعا هنک و دعا مست یک یکودلیپ و یدلق اطع هن اوج لواو یدرافقیح

 مرو فذعا یه یدل و سويد مدررب و تع اسلوا سلوا مکلم ودنکب ودپا

 ۰ رولوا نڪا ی” ها اطعد) وقمول وصعس یو دم روک یو دایب هکم رحم دوحو

 هرکی دوب  یدیدوبد مدتلکاق وج هیلد رذع یخدندنربخ اتاق یخ
 هک ورک دعرب رز ی ید هه ف وص وم هلب اسو تع اعش فورة

 | ردروطسم ودلوا بوصنم مت راما هرب ندنف رطزبب ز نی روهشم یی ابق
 ]| الفقع كنهدیج هق ذة لواو ندنس الصف كن هب اڪڪ ءاتا ۾ راح ن د زی

 || ىس هدلاودوسالا نب ٠ یدناوا نفد ه دعیش بول وا ترف هده دم ردندنس
 یلیعیساراو یدلوا لم اع دهللا دمع ه د ڪک یودتا تاقو غوار كلما

 | مسرعا ) یدری و ريخ بقل ج كننوت اخ بولک رب مغيب تب رضح دحمط حایصلا
 || هلیاناهد بآواندنلا كرام « دقدغ وطو یدرویب ( اکلیل نایک هللا راب
 : هددن دمیدلو اردو ی داق هدقدلوا یعا بسكر لنو یدناق كنحرا ه رگهدولا

 /| هللالوسرردپ رصم نع الاوبارانوب :یداوب قیقح یودیاندناور بودی! تافو
 | هرکص ندکحدتبا نسازغ برغمو یب اور ی راغب رشتیدحو یی ها
 : ورع وبا ران وب حایصنی ردشل وا مقاو قلحرو لاقتنا ه دعب ماقا هدربصم

 یوحد نکیشعف وا جاکت هدطخ هب هیات 0 حل ردح اص هال هک رد رعاش

 | هداب رف"یداویداف ریٹ اتهام ادوس بع هدق دلوا عقاوقالط هدهبو عنام
 || ءارعشونب دو قیفعامایدلو قیفصیغوداوایرب ندب رعقاشعنالوا نک اس

 || یدلوایس هپ وار کن وبه رخ د: کل بولوا نیعتم یتحاصف هدانیام مالسا
 | (ےظن) یدنل وا لقن قلوا ندننادراو یه دنل اح قشع لاک وو
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 ۱۳۳2 تنه ون

 || یدلبا تعب اهم رانو لبا رع نب هللا دبع ه دکدتیا رارق هدکللا دبع ترا |

 | ا ضهاور صعب نکلو یدنلوا نقد 0 لع من بوبلب اتام و هده دمو ۱

 نيا ید لب ۰ دنامز لوا باهم هکر درو دفن ص روض حو یدروتک هلا |

 لضاقو رک * 9 ۳ د یدتا ۵ داب ز ندنل و یلالجا وزا رعا 9 ٩

 شعب یرعیدیا مدا لماک یس هپ رعش هعمشو یدیا راهقا هلتم اهشو عاعشو |!

 | ناورح 5 كلا دلم و حاعحو ید وا تو ه دام توت رع هو ص نکیا هدیتلا ۱

 ۱ زردیا دما نج ورخو زاید ردق وصل هن اکر « دنوضر لجو قوز رم ت

 دالوارلب دتا تافو هدنم رع هکر ایم هنس ول نکیا هدنشب شعلا یر رزعرع

 | نجرادیعو ےساقو ےھا رباونسحوربک ارفهجو لعو هرچو هللا دبع ندنعارگ

 | یسهفلاطهعیشرلب دلقتابثا ی راتبًارو ذم ارکوالع هیقرو نوعورغصارفهجو
 | تبا ت ورګراراب وس وید ردکر ک هنيا روهط ردشمواو رار درد دهم یرلنوت

 | اولخت الفسعشاا هذه نيب اوهل اترا نورت ) بودیا لقت ند رودنک
 | دشا كد ردشعا راعشا نکو دیا نامز رخا "یدهم هللا یعالک ( اولتفت الو
 | دناعلت هل نا )هدقدلق فی و بودا جاج هدنملط تعب ندرلنوب جاعحاما
 | دنع هرظن ىلا هللا اورظش نا اوحرا انا و هقلخیا موب لک ىف ذظط نیتسو

 | مودرصبقكِلما دبع یرابر ردظافلاوب هدکدردن وک ی اوصا باوج ( كنماهب
 | ندنوب نادناخ تاصا ردلکد یجالک کالا دبع زود وب ق زات « دندی دم
 | فارشا . ندنناسق و یخ رات یکیا ناسکس اماردیا امحا كا ر ودص
 ا ماعر دو روم هلا رشک ءاڪ“و دوجو م دن نسح ° دن ر لګ ا وردی رب لر هر ضد

 ا

 | یسهلةویموق هدنامزرب بولکهدیا لوزت هدنن ایم ن رع ناع یدغوط هد فلا
 ۱ یلهموییهر:صوا یساباب تودنا رع هرلنآ لهحیا ی دعرکعو یداوادنیع

۱ 
 ۱ تود رلاوعهد ده ضرا هدننامز هبواعه ترضح ورا دنا یکم هدهرصا هرکض

 هتل وصلو !تكحاعح ورلیدنلوا بصن مک احهب رخندنف رطرمب ز یا هدعد

 ۱ تم ترد ند هز ٥ ر لوا هددحاو عدو ب وتلقد مان هل اتو حراوخ

 ۱ یدرا قرعه ۵6 الت اب حاعح کم ندنارلد دروک ندصلق یب هنسیکزوب کس

 هیج وت هبلهم نب دب رف یلغوانتم وکح ناس ارخ ب ولی ربو تارب هی راضما
 دوحو تولوا نده ۵ صز مارک الا مزالدب دانصو ماطع كب داحا یدنلو 1

 | هنشه تعهز اک سلاج هلن ربح هدزک وا یسودقنوکربهکن دا هد دن سه رب هدا سو :
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 هي اظ یک اعح یهللا لوسرتٌس هک یک دع فو ا.قوب هردععج نیآ تودیامد

 لیل دیلاط وا لآ درک یس u هدک دعا لوخدقیحیدلب وس کودتا وزب

 نط ءوس ه رهعح وا بودا رک د ه دیس یک ودلب وسوي د م دلا ن وکلا

 | كلما دبع یدل وا لصاو کا جاعح هه وقرایضب اما ی د رولوا ه رزوا

 جوا نوا هرفعج نب هللا دعو یدتیا ی رفت ب وردنوک بوتکم یک یتودیوط
 تبحاص تالاخ ردہ الا دبع ن هللا داع فک ردشعلوا دانسأ تب دح

 | تلوكابات هدنحا راسابا العا بود اد ذه رابح اضم اعادر دیعار تاماقمو
 | ەدماش قب رانو . یدیدردکی قلوا كاپ بلق مدنا راس الب ندقلوا
 ناو سامعنبا راریدیجد ملعنب هللا دبع ن دعس لا رلب دلوا یضاق

 هلرلنوب ید 0 رد رک ثب دح *یوار ند صح نن نارع هرواعمورع

 مکاپا ) یرمصب نسح قح ردرلن وال وا ندا ملکت قلعتم هردقو یدیا هل

 جو رخ هل هلثعسا نیا ردشعد ه دنمح كرلتوب ( لصتم لاض هل افادیعم و

 قشمد ناورهنب كلملا دبعضعبلا دنعو ردشلوا مان تب وقع حجاج بودیا

 ردي سض رلن وب E IS س امار دعا باص هدم اش

 یسودنک هدعب بودیا هراګ هلمزاخ نبا ردیرب كنسا مما قارشاناسارخو

 بواوار صاح هدکومرب ردیف وکص هڪ وع زب . ردشعل وا لتق هد هنسوب

 تربضح دخل وق رلیضب و یدلق تب اور ٿ٫ داحا ن دز دن كبه اعصو

 ۰ دنشاب یرط زوب یدلق ید زا هر قح یدلوا تیصد كم روک یریمغیب

 یدلوا ررقمیجد ج وزترکب رب هدنح رات لاقتنا لاسو یدلبا تافو نکیا

 ۱: ردشعااشا ےن کسه تاکو هنسح ءان ر اصوبولوا داءاادہعاو داهز ع روا

 هبا هقشح ن ر دراز و رد تیاوروش رش ث:داحا هج ندمار ع اجو

Eتع ۳ فص ووردر وک ذم هلبا هلن دیع وبا او مساملاونایراینت  

 || ءاوس یر هدلاوو بولو! روقوم ندنن اشن تدالج ناوخا رب اس یرلتءارک و
 | راودنک و یدلوا 1 الد كیاظخ نب رعیرلندالورد هژوح یکساو هس

OEیدلون قرعح قمر و سا اِ ناو ح ن  

 هدقدراو هنس هب يه كعالتف بووس رلدداوا ل داعم هلا ناو رم هدلج < هعدوو

 لع یک راد روج ودع نیکعا تو ت وه هوا نانک ع رصد 1 ناو رح

 نارل دو ندن ربه اشم كس رق ناعڪش هلا و ىدالق تب اع ر هلبا هنس |



 | هوم رفع یس ابا ردرانوب نروک هرکصقاح ی ریمل ترض ندشاهینب و
 ھ٣ روضح زرع ی رلت وب دنا یش « دلاو مرکا لوسر هدق داوادیهش هدنسارع |!

 بورویب (هفغض یف هللا دبعا لرابو هلها ینارفعج فلخا مهالا )یدرونک |
 اکیا هدسلح رب هعفدرب یدیا ندم ارک ءایشسا رلزوب دل و ردشع | اع د

 ۱ :ناسحار اد كيب تردهصخشر هءذدر 9و دا كم شعلا هد سل ر وكيب زوب

 | ترضح>اعمرلنوب هلباریزنبهللادبع نکی هدیدب یرافب رش نسو رد ثلوا كا |!
 أ ندف رشح هرواعم ترضح هک رونلوا ( تیاکح ر)ردرلشعا تعا ندرهمغیم !

 | هکد دیدهنج اح رپ نوکر هدقدنوق هن او يمراد ب ولکه هني دم بودنا تدوع ||

 ه دن ربره سالوط ییرآ وبق كرفعج ی هللا دبعو كیسج و ۷ E ماها راو ٤

 : توراو هوا یکیا هدارهش بحاح ه دکدیدروتکربخاکی هدعب روکردقو هنراون ||
 | ربخویدرد هدنا مملرفعج نب هللا دبعرلنا بویلوب هدنلززمنسب رب یدشاوط |
 | هیواع»ترتضحنابهیداقرپ رقت یری هب هی واعمترضحبولکبخاحویداا |

 ۱ وندراو هسم دلوا هغي ع یک یرب رانا دنب بو ایط هنس اصع بولاق :

 س ولح ه دنسلح ردص و ید هنسلحم كهللا دبع یدکی دلک هلسجااح |
 یدتسا جدو یدشا لکا روغلا لع رايدر 107ا قبط رب هنک وا تودیا 0

 F8 یرلعا لوانت هساوا:یجد نکیل یدب یدین ارلب دلیا راه ظا ید ق طرب |
 | نکبارونلوب رداتبوڼاوا همعطارعا كالبا مرج الفراب درونکیدقیطرب نیک |

 اس كلرفهج ن هللا دیعاص وصخ ودنا وب یضاح قبط جوا یلاوتلا لع |!

 | یب راتکا راضحا ندزون وب نکیا عنامهنتمعت لذب هرزوا تءسویمرک هطارفاو 1

 یدلفاطعنوتلاكدب یبلل عقد هدک دنک وااو یدلق بله واعم نرضح |

 هماش دشراب زهرکرب هنسره یدروسیپ هيو اعم ترضحرفعج نیا كد لعاب |!
 . یدرروک ندروعوارب هط اص ء زول دلو یدرولآ ی اسحانارارهو یدردیک

 یدرولیرپ وه یونسهرسهدننامزماباب یدلیا سولج هت رب رس ترامادیزب هکنگ |

 یدررب و كيب زوب هرک نوا بورپ و باوج ځد لوا یدروص هرفعج نبا وند |

 لوا رج ناو ید رب و یدلبا كيب زون هرک یمرک, بودیا فیعضت ه دکدید
 | یدردلب وید کدشع دهري ندرس یظغلو و یدید اویا كاد هلظح

 8ک لوا ند زس ه یان اط زادقف لوا هدنب هها ید ید دیزپ هث
 یراتزض >یرصب نسحامایدلب وسوب دېکج هریو هرکص ند زسه مدریو |!

 یکودتشا انغو وهل ندرلنعفو کودتا انشا تادلوم رذعح نب هللا دبع

 (مذ )
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 هکر د) وعنم یدلق تاقو هد هرصا هن هرکص ندو دلوا یعا نداکب ترک |

 | ب ولکو یدروک هعقاو رپ قلعتم هنسلوا تنج لها كرلنوب یر ندم اشلها |

 : عطعنم هیلکل اب ند رسو لکا 1 ترد > ہیک ص ن دنا یدلن وس هرا ودنک

 ی | رحام هب یرصل ن >یادنر 9 =| یدلوا ی ۶| ند 2 رک طارفا تولوا ۱

 ۱ لاله کودک نوصت 10 را داک هب الع زاتى نسحیدردلیب

 هثب رالوق لوبعم كن العولح ق>حرد 83 زج A ا كکودید ت اس صو نسردیا

 یدلواردیا راطفارادقمر نیکعا محسن ودت ودردراواناطع هڪ العا 0 دنح

 | ند رهشیوب قحرد روهشم هلیا وجه یجاج رد رعاش یخ رلنوب یدزا
 ندع دقردرعاشیچدرلت و یدلبا تافو هدرا ارحایدردن وک هماشبوزوس

 1 ك ایا وب ه دنیا رعي ترمصحو زدسعا ود ینافلخ تولک هد مات

 ( ین ) ردسشعا یظن

 ارهظمتالذقوفرعل ناو * اندودحواندح ءاعساا از ولع

RC 7کت و  

 ل ا ل ن ل سس سم تست سس

 ج هدر رلقدرویب نسردنکه هر یراو ندکوک ین د نا لا هدقدوقوآیس

 ۳ لاک هللا ءاشنا لس و هيلع هللا یلص هللا لوس ر E ك و تاوح ند

 ىع هللحاب ارس یو ادلا ىلا نا گرو هدیص لصم ر ولر درشم روس

 یدتاتأفو هد هنسو یدنا ند نیم وم ءا !یلص ردشعا دارا هدنناک

 توتو ےک و ی

 هر ی 2 5 ندر اهل ۳۹ ناجا رتو یدتا ناوو هد حس و یا ذک

 || تدناذا LS یرکدا اعاولاعفا لّرمسو هسلک هت ایح رانا یدمش رک او مدنش

 ا رضا نس > نوک و نشت ان هلا ر زکهنسن رخ | ۱

 E ٤ ار ا ا اا رد ال ءاب a تور و ۱

 ۱ 9 ا ۱ راشمروید مالا بودیا ناسا یرصا نسح كع ریو" باوجود |

 | لِ ا زو یاب ھره E عروا ردراشعا قد دصد ی ۱

 O اور 7 ز وبا س

 ت اعصار هح تالامن ردشلوا توو ê رور وا ترد نوا زو یر رع

 دلتحاطو تدابع تیک ه دننییام ماش ءالعردندم اطعالابجاو تاورو مار 7

 1 یدلبا ت تافو ۵ م تش قسد ن .کیآ ۵ نزن ۲ ن ڪر بزوب بواوا روهه |

 : ردشع و ا هد هسح ضرا یرلود2 ک ورد, € تاب مای ه دااوبااط یا نا
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 | ال وا اا رش ته امف لاکم دیش اضق هفوکو یدنک هیما
 هح و رایدلوا یصاق ه دشنامز کوبا یا ندافصاب رابراخر د دنک ع رسیعاف |

 صضوصخرب یحیدلف هبع رشماکحاءا جا هدرلنابز لع و ناععو عترضح :

 هر واعم ترضح هرکص یدلبا لرع ی ودنک هعق د رب ىلع ترضح ن وا |[

 ید قلیضاق « ددف وک «رزوا لالقتسا هع وا تولوا او بوصتم هن هادشن اعز

 مهرد زویشب صبا دعو مهردزو هبا اتم دخ ترحا ندا الا تس و

 هاک هغ دج ءدنس همکتزیداوایضاق یرادقملیی شب ردروطسیودیا ۱
 ( یوهلا مالو سانلا نيب مکح اف ضرالاق ةفيلخ ك انلعج انا دوادان ) ||
 مولظلا و ناقملا رطب لاظلانا ) یدروا وا هاکو یدروقوا نس هع رک يآ |ا

 هنفالخ لث ام دقحءارجا هلأ اما یدرلبوس مالک ( باوتلاورمصتلا رظش
 نداضق تمدخ هک نعي یدلبا افعتسا مدعم لت رپ ندنت ته لث اق ربع
 تارضح بواوا ندسرف دالوا ه دنتیفح یدلوا م ولعم یت رب نکل یدلبا اب
 تافو «دمف وک ۰ نکدا * تشان: هرکس زود رادراشاک هن هدمه م نا : اوربل ل

 (ابرالایتعفا تنا رشا 8) هدنرلش رس سلخ هرلنا لع ترض و ردرل مف /

 زد راش رویا نس ییلصاند هل كرلیضاق یرنغ نس هک رشا قلاق یی ||

 نوناصتآرب هرزوا كروک بونبن دص عشر رع ترضخ هکرونلوا (تیاکح ) |
 هص عش ندیا می لواو راب دوب دقص یدعس لوا یکیراقودلوا راوسو راب دلا |
 صن کر هندن اه هلا نیکعا دانع نکل رلب درویب ولدرب و ین دا لایا 8

 یدلق بلط یاو د ناف هشم وکح لایق ارع مش رش صح لوا یدلک مزال

 اخوا دخ لاک در نینم ول ارما ا یدلق یوعد رب رع یدلراو هک رش هک اتقو

 ڭكودتى|ارىشادوخا هلا در هلهحو لو ا هکمح اض ةا دلا هشت کن عب هتعسااک ١

 ةف وکلا لازس )بون ک:یمکحءارج ازرع تر تخاف دک د عبا مک وید لبا ذا هرزوا ا
 ردشعاتداور ثودحند هشامو 2 تر طخ ییعد یدزونی(اهاضق كان لود قف |ا

 ترضح صع لاد نعورل دت اٹ داخ ا تاور ندتعاج ر ندمارک "بر اهصرلن 2

 الخ ماش یرانو زول رگ ترضحو ءان ادو حال رل دتا تركك ولا من

 هیواعءو یہ لوا رضاحہ دنت رم ےہ ید البا رعا ےل دہرا یدو هقف ما ید 0 :

 تولواریش هر ناعچشاا نیب وریادوعیصشیدنلقرومههیارغندنزویابر دندی اج ||
 دلل نال ل ن ل ۳ یدلناتاقوهدماشن Is رقهناتس کس ی ۰

 9 رو ی DRE 8 هق رد

 ور
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 1 تع اه و نچ ها وقمرب ز نب هللا طبع ی سا دن قو رب ژ تعصمو هح انا

 نینموملارما ى ودنکهدننامز ناو ھن تلاع ردشعلو ا قاعا هدام اهشو | ۳ ۱

 : راس بور> و لاتفو رایت ف تا وصح هلا فج اجو زاد اب هلا یگ“ |
۱ ۰. 
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 IS هکنلادیعویدلوپ رفظهکو ب جار دکنادخ توک کن دک دتا ۷

 | یدلوالث اس ندمیش كلا دبعو د لد د یعش ییاساوب یداوا لصاورک انفو

 | هد هنس لوا نک یدلبا دازا .نیکعیا لب 1 زود مدد پیشاما مددت یب
 ۱ نابسلوا لاس لواو یدلوپ عوقو « دن رات نلایمرک یندالوو یداوا:توف
 (ےظ) N ge ردرلنوبردب یظ دیش هک ای

 بیبصومساهیگنمووورعو ۴# < منلاو ناو هناکم که لب زا

 ۱ بیش نینمولاربما ابنمو # بنمتونیطلاویصح اف
 ماخ رو اعص هرحش*یب ريصیدردب وص ه دقدلوب رفطهب ودنا کاخ کو لوا

 || كنىوق برك یدیعس نر , ۰ یدافقیقحت ىس هلماک تعاجش بواوب ییکاراخ
 ۲ هدماش نکن دای اک كل! ادبع بزاوا یرپ خو فب لیس لبنی زمضع یرمبک ور درع

 1 ناتن یدیا هدنجاکت تی كالا دبع یس هزشاه كوب یدنیاتافو |

 ۲ لتتم رفورک فاو لب اع هش نک E دلوب بونلوآ یکن لاو
 تکا رک ب اصصو یدلو ارتاح یدل وت ندع لك و ویدلوا ۳

 ۱ بول وا راردارب هلا هزچو هو یرلنو 2 تاف و هد هرصب بودا كیاور ۱
 : هق رطءو یك اا هفو ؟ هر اب هو یع حاج ئالد ىلع ءانب رای دیا هززوا لده هپ هڼمای

  دهازو داع قرطم اما یدیشهرب و یتراما نادمه هب ه رجو نت وک نام |

 | هتسادا هعجهولصبودیا نکع هد دابا رک ایدیا ےک دهاح هلمجویکیاو |

 || رادقمرپ بوتیا ندنناو یدلک هغ رقزپ اقف هک ه,دنارا کر هش ههک رب نکرولک |
 كي  ربقوراپ دقیچ « رشط هلج روق لها هکی درو ڪڪ یا یدراو هباوخ |
 هن راززب وید ردیک هنسادا هعج هولص هکر دفورطءیٹکو ب بوروتوا ه دنرانک |
 هک یر وا یهعجزرس بودا باع درلنا فرط م هرم رايدر وربخ : ۱

 لخاد قابقو یک كرا :E ورح ولد رد اص موب مالس | 1

 هلبا مرکا لوسر هک ردپ راصتا هللا دیعرلن وب ورع ن ۰ ند يقو كلا یدلوا |
 | تمدخ هب ریهح هدننسراز نع هبقعو ىدا تاور ه رش کشد داحاو تی 1 ۱

 ۱ تافو هد هب :3a نت ۱ هدنشاب ترد نا ءیعطو یدلوا یی هد رگ ر > اوارلب دتنا ۱

 : 0 وبا رول یدنوا دانس فد ریش لزج قرف ی لب 0 رودنکو یدلف |
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 ثوراو در هدم و یدرزنک دل رک هر ص کد نل ضو کف ودنا رظن هی اع“ و

 ولدا هرودعو یکر ر ان هدننامز 7 تافو ی نا هللا هک نکا ییزاب

 یدناوا ضف ځور هد ہر ےس 5 E از اغ هکر مق ز عف اولا ی یدل وس

 دی لوا یزنخآ ه دنخرف رخ اا یدل وا ل وفم هززا دنع اعد دتا 1

 | قاۉالس هدلاوو یو ها فوخ لوا ناتا تافو یاب هکر دروک« دتسان ۇز |
 ۱ یدرو اب شعزاو هب هدص» هدنتسوا هداج ز ز نرعیکر اد دزوک دیک ا نكد

 یدلشاهیالدواو علها تولوا قفحی فو یدهرب و ربخرلید اخر دقن
 ۱ تدش هبل بواوارهذا یاصرد ندن رابح اضم دوعسم ناو ندبات رابک ٠

 ا ناقعت رطح ى | رحم رک کیو یدشلوا لت از یرصل زون ندع وخ

 ۱ قلخ هنا ترڪ حاب رنک ابو واندنرال وقولدازا ی ندنللاوم نامع نا ٠

 | دبع ىغا ١ :یتابقو یخ رات قلاش اما ةبلع هللا هجر یدردشل وبرلنوب |
 | هدنزلارغ هی س داقو الولج یداک هم السا هدنن امز ریمغم ترضحرد نجرلا

 . لیلا عاقور اهنلا عاص ىدا هل هدراب رمغو ناجانرزاودنو اهنو رتسداصوصخ

 | هد[ احر هو مدراوهنشنابژونوازوب هکر ذلومنمیدازب نعلیهالب هناف رح نهایدو 1

 | زو یرعهدتناد دخ ردرلشعد مدلون» دان ز یملها الا مدلق ە ده اشم صفن

 | كتيب ات نالوا ند هرمصم لهارلنوب ۰۰ رلشعا تافو ۵ د.هق وک نکیل هد زونوا |ا
 خور |مادمارک هدنسلاحم اونو عا زو یراافشنو اهصلا وبا یراتیتکردندن رب کا |
 11 از و لاعلقا حب زروکز وکر ددو ن چم فق ان نبی هان فا |

 هاو لوش رب ورمخ اکر یدارعوا هنیراتاب ی رلت ضح هلص ۰ ناب وقت

 سد رارو وادوا د هک ورا رذک ٥ دن بابت بوروتب ی رالویزود وک و ۵ ةا لا

 | هاو محم ناوج رب ندنراجتا مرج الف یدروصوپ دز روشنی هتل زم نامه |
 ۱ یدتک هل رمز رعویدتنا لر ی ارا وب دردزملاح بت مر یودید كش
 | یرلت رمضح هلص لاو یدل وارود نداتم دخ و یدلرا ند زر هڪلوا

 . هدزکفرمصم .. هلع هللا هچرراب داوا توفهرزو ا!رغ هدنرلتیالو سراغ ل غواو
 | هنعفد بوش وا وف مور هب وره دنن امز ناومزب رعلا دیعو یدناوب هلم |

 ید )وا لتقف اعیج هلا یشکقرق تح یدل وا ربسم یداهشم دک دل ا ۱

 ۱ :ردندرلناوا لخادهنب راقي ریس "سلح هو اعم ترضح تولوایلو2م هل الا ت تِ

 ناس رف دی رفو نامش عشا هک ایش تاق و یخ رات ىد هام

 مار ییعواوربشاتللاسبولوا ناب وجهدب رعوناب عرف در سونال ایخروروسو |

 ( نر
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 ع ولب ۷ نود هدنرلت فو نيدو یداوا لخاد هتک ید روک یهللال وسر

 ۱ دنا نکانس هد ترک یر ت اور ثب داحا نان رھ دن نکد یدل و

 هک دقبح هب هبطخ رانا ب واوا یسراح كالع ترضح یدلبا تافو « دناو

 ه درس ت تونز راصدا راثو ن راس 5 ورکی  .یدردنا مایق هدرعنم نوع

 هت هرن دمو ندنرا ولتارارپ كب اصعا اصوصخر دند رات دیا تعمب ندلاعرطف

 هل ه دراز غ هح «دنن اح ریمغیب ترضح بولءا ندنس ا لګ نر ڙاوت5نامز

 یدلق تأفو ه دون دم نکا زو ام ندب اعط یراق رمش نسو یدناو

 الع هم اعو لضاق و مع « دتباغ ردپ دج كذا نب كلام ماماو ردت دمرلنوب

 نوهللادبع یمسا یداو عوقو هد هرونم هن دم ی افو بواوا لم او هيلو

 یدتیا ےلعت ند دوعسم نیو ندن اعع ترضحت یجطع نارق فولوأ نخ
 یدلوب عوقو هدهفوک یرلنافو یدلق میلعت رات وب یتاقرذ هنتلخ ةف وکو
 راهشاو یداک هدوجو ه دنت ایح اینا ناطاسر دیف وک هللا دع نب هریغم یا

 نيح دم بوراو هن او رح ن تاللا دمع ه دنن امز ف الخ نیغاوا تلاع هرارا

 تب رگ 4ب تکی یراق رش نس یدا وب ترهشوید یطاارعشنا نیب ویدانا ۱

 نا دندن اجیش ادنرف ردسشادنرقتللا دبع . ۔ یدل وا توف ء د هف وک نیا

 یه در صعو یدا داتعم ۹۶ ر و هنس را وج ف وضع هلا ےل لاهذا

 تالطا و یدرردیا فص و یی ودنک هبن4>و لطخاو قد زرق ند اصف

 ) ےظد ردءقاو o 3: یاو

 ی ۶ اش ا اکو یو س اا یدلنا لان ا هرس ها

 هاتار طژوت ید قف ندع ادق ییالساو یدلوا نت 31سه صحت تولوا

 تب داحا ند ریمغعبب ترضح رد هتم زوقط رانا هکر دندن اکب نالواروکذم

 ه دم ام فص ه٥ ر کس جوا یرلد رطح ریمغیت ردشعا تب اور ةف ر

 نسم هدشاخ ردکر لن وب یاود یدرارولق هدا فض جد هرکرب a3 زاگ

 ناعما درلو یدردیا امد همح تانج وار حور صب 8 اوا

 م و رجی سا و ناوض را تع راضعو ند ردقلا لیلج | ۱

 ردشعا تیاوز ثیداحا ند مھ للا ءم باصا رتکاو ندمرک الوسر رد رتا |
 درافب > یک ۳ هلا ڪک رهو یدزدبآا ثٿ چ اڪ اذةلر اخ ۷/۱ بکو |

 1 یولا فو هارعش و داوجو ع رکو اس ۾ دعاع یدلوا یوم هلت اما نیفارع



 jey راس هاشور REE یه

۳ 

SR 

 ۱ ا

TEESE AORN TETRISو و  

 و

 هلع ۳1 للص بنا ن اطلس و یدلوا دنومیانعم وب یراق دنلوب هدنسکنا |

EES :رگلاو سا.ءناو هرب رهوباو لعورع ترمصحو ند: سانات ید]وا  

 ۱ یدلىاتافو هوا ندر عنا هلو 5 رص نا اما یدلوا راه هنماودا ت سس داور

 | بواوا ندمارکباحصا یدیازی زرع هاو رب رقنو ادا مع انو ظعاو |

0۳۰( 

 ۱ بثب زیر هدااو یدلوا رضاح هد هده اشمنالوا هد هدو هدنا بو :اوپ هدنشب نوا

  یرالآ اعشردبس هقبقش رع تب هصفح نینمولا ماراودنکوردن وعطم تشب

 | یرلکودبابراش صقو 2 ویصم هلباانح یرهیطو شوخ ممعسوحط زغدهرق
 ۱ ترض> ی ۲ باب یداررک م عضو ی وضو ر نوعا ةولصرهو یدیا ر رعم

 1 | ىدا لوق راب دلبا فلک كتم دخ هروب نه٥ دن رلتو الح نامز ناععورع

 ]رلصء جو الع ده اشم رک « دنا مرات وب الولح و ةیسداقو كوم رندر ارع

 رغد ترضحورلب داوارتض احارا رح هدنداهجنیادمو سرافو یمظ "هرهاق

 | بولواانهسااریفو اط دلا ریثکو  یدناوب ه دیکبایم رکب ی راقب رش نسهدننافو
 لور هک قرف نوکر یا اشک ۳ عبط ی دع قاتعا

 ۳ ۳ هد ا ارل 00 هلا هحوات اونا و دک د و a ر

 ۱ ردشعا دا زا لوق ك هدرا رع نكه هکر دلو نم رایدرویپ یرس مدتیا داز زا

 | هب واعع ترضح ۰ نخردشلوب عودو یرلع قدصد هاك . زوتوا هدسلحرو

 هیاند ید ک یدردنو ۲۶ ۲قلتب ز رول هر ودن کی دارم نر رلتعس هدر

 | مو ید رک یا|یدرا نه وب وا «دیل ایا مکاو یدلفابا بویملا ود نبر اض
 یادمنم راو هرم اقم یسانات هدنلص هدامز یودلواید لتا لو ا ندیم

 ۱ هک دشا لابقا هر ودنک ی ود اسد یدیشم ر واوتف ۰ دالد نیسمل خفه او

 ۱ اما یدنل وب هدنستلا ناسکس هدناف و نیح و یدرردن ود زوب بودا ضارعا

 | ییرکیهدنافوریمشیب ترمضح تولوا توق هدنسکیا نا کس هکردوب یعصا

 | ده راتور تداعسو یدک ه اند هد ایحممخیپ ترضحردیکم صاعوب

 هتعاج ر ندنسنات ید ند ودنک ؟یدلیا تر اور ثی دح ندیرفو ةلس ماو

 8 لوسر (
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 زسرروتک نوت ف E نامز هات تافو یدنا شک زوج.

 هلاجاهنپ رال وسم ع رض بویلوا ,دیقم یدلب وس ویدزتسرولبق هلوقهوب کیو |
 هيون ان كيلع مالیلا هدکداک نیه و یداقلب وحم هنف رطرا عیب هقان مامز

 یا ل انلوه ءصعص لا كی رار وکو اخ هدوق لوا نانه یدرب و مالشوبد
 یک و دش ۷ 4 هل ۹ ۳ بوعبج : رد“ وقرب :a کش یول ندنحا ربقو یدو ۳

 یذلوا بوه هب وددق ارمحارپ حاور لح هدان دنه درد یدیوق هن ٹا كن هود |[

 ادعام ندک دتاناربط یکرشح ص یو ر كن هقان هيب یدنلرک ندنبارطضاو |8

 نالو هده ارم قلحو یدلوا نار یرع وط هلع حواف اج یامه كناليل

 3 همدنفد هدنونحرا مكيالبا بولوا نایت دِ زاما راو فءلکن نآ اوسنوراکیا 1

 هثن رهوح یاندتی> لس هو وسعم ید ص و داص شاع هلوعم و رثدلوا ۱ ۱

 ناب رعلانیب هصق وب ريدم رو کاور نس هاو ؟هرا نمرحاوب درددیال قمل دص

 هدد صق و کاب نسع كونو ندب سام سبق هلو ة راض رډر وهسم ى

 هکردبړا صن الواهدنخ رات ترد شع تایقواما ردشلوا نوزفاو هدا زءانپ
 نالوا مقاو هركص ندناو هدنس ارغ دحا بولوا ندراستعالا يوذ باكا

 ّ الصو درو هلل المو ع را نم ردشاوا سس هدرعص كنج و٥ دەدھأ م :

 هو دنکو یدلباتانو نکباهد قلا ناک- نیش نبوی رد ۇمهلتابدو ۳

 ی تالام ی دوس یرلعما یدٌلف د انسا ی اور فن ریس پد لد ٠ هرکس مکا

 ت اورو س ادد كم اطء ایا اص وص > ردیراصنا رودیکوردنآ تیز

 نیغ و رغصهددحا موب بولوا دس اب رک كما ر ڪڪ بابحا نالواثیداحا

 هدازرع کیا نوآ دم را لوسر o دعا رد راش لوا راح و زارع قدنح الّوا

 هږاڪڪ وع اجو ندلسو هلع هللا لص هللا لوسر رادو رد راشو رضاخ

 تر 2>و ردد 4 |هص ءالعر کا ار زرد وللا تاور ب دالا ندرا کا

 ۱ رد رلعگ یخدردرلردن ه دک دتیا نااوسوید رداللتسمهب الدش اھ سیک ینو ندر مغ ۲

 یزهراپ ردوخاب یسابعرب كج هدیا یږعز سکر درر ةو لوش ند|عاص هدم دید ۱

 | ی رلبسن لیصع . رد رلشعا تباور رلنو نی رش تب دج نالت روم هیلوا
 دال وا رکا هکر د یکم نر دع وبا یرلتنکردشعلوا نايب هدر تروج

 یراف رشنسویدلکد غلاب زونه هکر د ےاک هن ایا یع دق اعم هلب راباب بولوا
 تصحر د روص> نیل وا رد ه ددحا م وب رال كتا تره نکیا دیا

 هدو لز ءارع امآ یدل زوج < 3 هس ر وصح و تجا زن سا بوش رب
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 | ص لا ا هدق دراو ه ر وضح ن اور نب كللا دبع نوا صوصخرب
 | قلخینم ولاربمااد هدک دید یداوا هداب ز یم اکس ك ون هک: دروک هل ندنس

 | راغ یزواح ندزکنابز بولوا مار رکن رها یدلق هده اشم هن هدنس اع
 | زد اح قلعتم هي هیهلا تیشم تنطلس جک هکر ک تب ریس كرکرلیدم روک ||
 E امنردو و ت + ديب میام ےب هاکنا رک ره هک هل وا ىح هدرگش رش عو 1

 ۱ ای وشراتشا اراشا ال لوا ردنا: قشعنهرزواتفع هش از رب یوقرع |[
 أ باوجوب درآ زلوا ۳7 ن .دتفع ی وای قشعو ن دقت ایم رانا کا لاح |
 نوکرب ادعاع ندنو یدلما لعح هدکدتنا لالا ینام ص ت یی ه.هل>یدرب و 1

 | تایم اک تلصضو لب ےھ بودا ب اط هن ون رلب صعا ه كح اصم ءاتنا ۱

 اد تضج ندکبدتا نونع هم هدکدتنا لاو بودنا باوجود یک دلوا 1

 نالوا موت ەد رع !امو هسهد زوق واشوف هناهرح ی ربا هلوایرب ندنتع اه |

۱ 

 ۳ و باوجود دسهدزوچ هللتوارس دنب لح ین دیس قشع چک

 | بلک هت ر ام لیل ەر Ki ندک اتا تاو و EE کاو 1

 است هل اعو هی زک لوا بول وارا نعرواحم هلکقبارابکسش! ین زوکر اچو یاب |
 | هتیسواوا نوزفا زوردیکیا نالوا نوریب ندق دصرب یسکیا هن کردشعا حور |

 ا یار اریوب ردشلف هداف یم رپ و ناخ هدند3 ل اس هل اغ ك ەرىك ەفدص ر

 | عا هب و ندهمیاق تادرو دما بک هدک دنیا 1 مادقا عرضت نکل ما عیان

 ۱ زدرلنا الوا نالوا قورعم هلبا یزاهتشا نونحم « دلصا هکب سهاعسق یدداوا

 | یرمج "هیون هکر دل وقته ردسلک هروهظ هد هلیبقرخا هرکصندن امز هت رانو |ا

 | زرارغوا هنی رازرع كن هبون هلبق رط جوک نوکر یلیخا* لب او رک فتاتو زا
 ۱ | ا 5 ئدوقوا ییمع دوب هدنل ست قسعلاک :

 ءاتفصو لدنسح ین ودو لع *  تلسهیلیخالا ىلبل ناولو

 را. عاصرقلا بناج نمادنحاهلا * .یرواهش اشيا سو نسل ۲

 راب دوق وا نس هره ز بسن هرکاپ ناک هریش ود بزعن اوسنی ابا یودید |
 ارق بولکید رلش اط هع روه ركض ن دک دنا تافو ک ر ڪا هک یس انتو

 ۱! تشاسب كان ەر ومالساکب بوب هوا هع ر اک لا ی ہل هو ؟صندق دلی

 بن ج هلیتل احرپ یالص رمش» یینبجو نينا دوخا و هلتم الع رب دنن ومه ||
 فاك هیالبل هلرک دن قم رعنوعه* مدرولا نمالس لرد ا ناغفو دص ندرمق ٠

 یراکک, هکدنچره هر ومالس هنیرا نهكيهن ون نالوا یونګ بوراو هکرایدلق |"

 ( شعروح )
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 اف ردنش ور ندن وک ی راکو دا راوکرزب اک اعم باعا و زا دعا هللح ۱

 دلو كل رلنوب لنط جاعحردت اوررلب دا ه دان ز ساب نوا ند هشام ترضح ۱ ۱

 نينه ولا ریما یدشلو یدک « ودنک رکص ندک -ا نلصال وه دیس

 یدلب وس وید عحارا روس هسنازاو تم دخ ردشهروب هز رکی اعر لزم

 كهالاا دبع نال وا بّرلصم نلک د ك انا كنس نب بولک هب اوچ رخا نون اخ

٤ 

 قععش نم رک )ریمغیب ترضحو ردقو ی جاحادح نکن ا ی سو ماا ۳ ۱

 رم اا ° دکن ا رود اما رو ف ۱ نک هه یدرلم ik a تا اذك | 1

 ۰ ا اردک ا الخ وا ۳ وا ن .ےم 2 كب وی ۳ ی درب |

 هن واف رش تبع كهللا لوسر ردند راضتا ۰ یدلبا تافو بویعراو | ۱
 تقدرستاذضحا از رعو تداملا رشک یدنلوب هلی هدنسا نع ومر یدشدب ||

a ۰ ۶ 5 : ٤ ۰ ۰ 

 تد دحو رلب داوا قرشم هل وکری مدر ترضح رد یلتآرلنوب ی

 0 دیداتع یرسمها 0 عن راب تابا تاقو هر ھر 42م ال ةا رلب دلو تبا ور |

 یراصتا یدیآ ه هوعدپا باه سرخ 1 a دتعاطو دهزو رشک یداهتحا | ۱

 زد رلشعا تب اور ثب دح ندا وسر ترڪ و ردن دراوکرزب با کا رلنوب |

 ترضح . .ردشلوا مقاو هدهرون هی دعیرادافو و یداهدهر هد تی رانی

 ردشکهد وجو هد هشوح ردیس هل كت هبوب : تاجوژزک او یس ا 1

 ردشعا تاور یی راقب رش ثب دح ضءب و بودا تبعك هلا لا نشو | |

 رب رم ی رانوب شا نا اال وم رب رص ج خوم ردند هیلصا یی و درد یج هو | ۱

 عرس 3. یعما ل رلنا ن کن شعزا واد ردو نالوا ریهش وبد یی نون« دکدشا ۱ |

 یی نونجم یجنا شم هم زاب نیلکج هر وانغ ین راکب یعاعو غو دوا |

 هدو دراو نوڪ ا تراغهرزوا نیکو ما رج یت هلو تولو در نمهاک ردون |

 هفتا راعشا صد هدا و و یدروکربا هلاک هحرد یتسا وه قہ و یدرو ل ۱

 5 ردا ص ھهم وظن تالا هلوقم لوا ت كبوت ا هکیدتا مطا هود گال و ۲ ۱

۱ 
 تردققیل اک هنعهتع یریاظد كلا ن نسقحالهق دءان هننش>ویتاعم هکن دلوا ۱ ۱

 ءافلحدب دانصو یراعشا ما مار ۱ روا "هلجا یک هدبعب 17 هک الاحردشء د ىو ۱ |

 شانید ءا هنم :یکحو یت اعم اعم یراب ردننک« ید اربا صعب هلا یراتفک ظذ ماظع ر ۱

 نالوا تعا ررظن ییلاح تسچ و ۵۵ لاک ت وز ان ق الطإلا لع ها وا |

 نوکر ل هک رد و منم یدیا نکم لبو ابودردکعد ءاشا هنقوشو تغعشوروش ۱

 ( یاع ) لک اونا

۱ 
 ۱ 3 ۳ 2 7 ج -

EET 
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 هکر رکسع ماش یدلق لتق بول و تصرفا دعاو یدلعب هلرارح ریت 13

 | میم ودرع نع ناشرفشیر یهدنانورع نس ی راط اصوصح نامصس

 نالت «دو>و لوا هد هني ده ندنیرح انهم یدردیا بل وید دهروکر لدو

 تولنروتک ههالا لوس ر یک ی عودع وط ردق دص تش [عسا یره دلاو ردرلنا
 هک ه رکص ندنناف و هب واعم ترضحد دندران انل وارحا هني :رعا یراکراسم قیر

 ۱ ترضحویدتیا تعب ندرعب زنا ەن دغو هکم لها یدلوا ررعم هدنرب ترانا

= 
 | یصمو نیفا ردوا وذا چپ هلتعس نا رکن ٥ رکص ن دنن اف و دیزب ن هب واعم

 نەن مد قا یدلیا تعس ند را ودنکم اسو دال. صحدو ناسا ر ارحو

 شا راماعا یردلو € وعو رایت رد ھا ن تعش لیم ود ید الف ت تع ۱

 ۱ َف زووا نداوسر یو وفا ندب 3 E و رع 0 اظ 35

۳ 

1 

 أ

۱ 

۱ 

 | 92 8 و دو ی ۱ زن زنا ب اوا د چه لوا هن شا ۳

 نیح یراق رش نس و زدن وف دم هدلح رار ع و رکب و او ریل 2 تارصضحو

 دنهش هلی هارت زنارلتو هدعت یدتا یلصردنونفا ندشع هدنربداهش

 نا رک ی ف فرشو حوت ل اش ,e رک یدشدن ا د امر ر2ا ترضحو ردن درن وا ۱

 یتئاوا لتف زکرروط توشیاندهالا فکر اتساو یداوب راهتشا رناکالانیب هلی

 راد ه ه ره 7-۳ یل رو یدلک هرادد ۵ رد “اک نامز كهللا لوسر زدن ر 3

 هته ارکو تدالجو تیاهن هنتع اچ اما یدش ود ره ظم هتیربخ ءاعدبولوا
 روض ګالب ارد ر نا یدنآشد رقریها هدنخ وقهر مو یدنعو تب اغورح ۲

 یدروم و ۳ 3 ابا وب هلق ی دا وا لتف ۵ د ا نکا

 موو ئالا هلس هلا دلو ی دااخ هدنشارع دز و تولوا نردعنا لیلح تاوصا

 1 یدیا رس طاح ید هدنسارع ماشنكال ذکی ھا هدنلا كل رلزوب یاو كنم و ےف

 نادرلذوب ید نی دب اتتع اج بودا تیاور هریشک ثردح ند ربمغی ترضحو

 قلا دبءرلنوب ۰ یدلوب عوقو هدنراب د ماش یرانطو یدلیاتب دح تیاور
 نکا لعاح ههالادعو یدلک هن اعآ هدهکم هدم السا لهاو  هدلاو كربز

 زا ودنک هل ابو یدتیا لجل عضو هد انق یریب ز نا بودیا ترجه هليا ییوز
 1 قا یو هددو ق دص ترت > یر اا و دون لص هشااع یر هریشدهو

 نوی اصع ییچج ربب ز یدیعسحوزو هللا دبع یدیهش دیشرداو كنب دنکو

 ( دلبلح )



۱ 

 ( ء6(
 ۲ ران اف الم تا امس تیاهن«یداکهم السا هدنن امزرممغب ترضح ردغتحا
 زا زر رعنناکرا دو هشمیلح نائلا یرجن اسللا لع یدیسكنم وق یدل وا

 | كموفرب مه لطفا ندفنحا نی یدتیا یرلت رخ یرمصب نسحی دیا

 | فنحاو روعاهک هخ رک اردن دنیعبات یرمصب رد راشع دمدم رو کک تعد رمش

 | ندنس هضراع كچچ یرازوکر دررقم یودیا دلا جیسوک دع]اریصق نیلج را
 هله اخ نامز ت وړا تناارس ىع د دف دنف رس ضعباا د.عو ب نک 1

 1 برحو یدابا رافغتسا نوعا ودنکم زکال وسر بواک هم السا a دوا یدشدب

 بودیا ڈر لن وب یب ہو هویدیا ندا رحا یه دنین اچ یلعترضح هدنیفص
 ندراصت ارلنوب یدا هدنرگع كنا ی ریسک اویریصت نسح ۰ دنامز لوا

 || بعصم یدیا ندهب اک ید یرااابیریغندقدلوا ندراوکرز, باحگاهک عار
 1 ناو یدک ۳۹ اعا مت اح رب ترصح یدنبا تاقو هدهد وک هد امر

 هداص ت دحو یدلو تاور بد ردح ندرببز ناو لع ترمعحو دوعس

 1 نایک اک هل رکالوسر رلت ول قصر یدیامکاح لداعم هک رس

 : ج درلن ول راذتیشعا تو مع ذحا ن درعک ن یاو ت اور تب دح

 هکر دع "رج هیواعموا ردع5او ی اور تد ایسو یک هلا تف رس ع>

 ی رلب ردم زوهشء لح ال صو رح بواوا نکاس هدیاو بواک هدوحو هد هّدوک

 ۱ ۱ ندیاحدمیرفع>نیاو بعصمو ردب صاع رفرلن و ردعد اشیعيدلوا

 ۱ 9 ء احول وءانو راع هیهای ءامر × اش ول عح ضبعلا ات رس#ر رب دردندا رعش

 ۱ روعا بواو ۱ ند اعهادوعسناو # ایم ولا ریما * ۳ ۳ د واهلعراو

 : ندم ایی e ۰ دن 7 ت شک 2 ak ردلوعتم ید ی 5

 O ٤ ر WEE ا

 1 .r نواكسا والا یداجح ی ۳ ؛ زاحوا شعب ن لس هع یش هخایذ

 7 5 هق رشه یکم هلغ نم در ا 2 وافق نواویآشب اھج

 هاوخانوءاوخ بودا نا رز نلاجسا هژ ال بث ناوع نایماشنالواادعاوراصح

 هکږج حا هولص هدع) یتهک نگرش یزرهد هدن رع ریش 1 ۸ زن هللا درع

 | بولوا ل انځز یسودنکرخا یدلقب هرزوا یرازوب یرانلوا یپلقمو یدقیج

 ۰ دق دلوا ناشن شنا دولا نوخ بيجو ناور ن دنهج و یناق ق احسا

 یدوقوا تی ( اهدلارطقن انما وقا ىلع نکلو#انمولکامدن باقعالا ىلع انسو )



 ردشل و هجر و د هنلتف لکار حالا ا نامرد ی سوشا هنب دص8 اا

 | ید رولا نتا یر وب هدنتف الخرپ رس ناو یمن كاللا دبعو یدیا ندا لص
 | تافو هدم اشقشمد ىدا زب رع لئاق هفاصنا قحو لضافو ملاع اصوصخ |

 | دا یدیا یت لعل كب اا 4م ا ر رغب ؟دپ ترضح يدلپ

 ۲ تم ۳0 هللا ۸ ۳۹ ۴ دو ارد اچرلا دع و ۱

 . ندهطل اخ هللا ییاسککاو تذلا هاربمغیب لآ هلی و یدلبا قاتعا هرزوا كا |(

 | راب داوا هج وتم هرمشط هللا لوسر نوکر ثٹعاب رک دانید ھل هنشسو یدلوا لاح

 متد ی اکی یتسهلججورلیدلو لق رب وتو

 عات AE قسهفد , ردي Tori n A ی

 یدبا شل واروهشم دان اب دو حالصو ی دنعا نیکه د هب رومان ن دیزب

 هب ا ترضح هگدلوا مقاو الغو طق ورد ت تاور قوح ندمار ؟ باعصا

 دوعص هل هلباهب و اعم ترضح نمور دت هقوچ هب افستسا هلکنا سفن لاو
 هدهد هک ن وا هولص ءادا ند 4 رگ ید دلوا ن هد هڪک و کرقردٹعا

 عقد ق اظ یک هدنل و بورپ و هلعش یک اشور عع یراقمرپ یعاا یدرواک |
 هدر رابيکياشع هلع هللا” هچر یدابا تاقو هد ه رفلوا هب رجا یدردا 1

 | دید انص دمارسو ناعصش موق دنلب رسو ناسا رخ ریما رات دیا تافو

 لودر روب نم هکر ازپ ۰ دنب ذهن یزم ج اجعاوبا ظفاح جش بولوا تاصرف
 تدارس هنس ه دن ز ول ی ور تداعس ه دادوس دماعو ردسعتا تیک هلا مرکا ِ

 زکد یر وب نم هد باعصلا ءاعما ین هب اغلا باکربنا نی نسل اوبا نح ردشعا ||
 ناس ارخربما هدنس هنتفربب ز یابولوا ندسعلا یرما لا یسودنکوردشلیا |ا

 هدن اسارخ کک ندنت وم هی وعمنب دیزب نهی وعم هدلم اکو نهد باک ییا
 هلع ° دک د لک یسان كرب زدکللا دہع هکر ولو اتار یدنلو هدرش1 بورح

 لسغو بییطت یاب لوا مزاخ نبا هدکدتیا بلط نتسیب بوردن وکه م زاخ نیا |
 هدناسارخ هصمعزراینءیو یدردنوک هلها یهدهنی دم هلهدآلقتسم بودا |[
 ءافخ هنلوسر نالکب ودا نیع هکم هعا تعاطا هکللا دبعو یدنل وانفد |ا

 يملو لاعص یجا یدنلوارب رج هدنلحم لف تیک و یدنر همان کودروتک 1

 ( ردفتحا )



(rf) 
EBS." UG 

 بیس لوارلب دانا تلرید كلد ها زعا رخا بودیا حاکت رازکت راب دراو هنسپ ||
 هدک ذتنا دصق نیک جا وعه یتساباب كدا نب هللآ تبع رد,راصرعاش ۰ یدلوا

 اعولویدرد ریهشت بید دیکا تسایش هزلناوا مالک ارقا بودیا عتم هی واعم |

 رود یزوش راح تورودخ هراچو یدروا لیس هرو ج نیکم راو تصخر 0

 ۱ یسودنکو یک رولوا نآ ور« رب یش وفات قور باو دزاج رهط هکتد ردتا

 | كنسیسانعم (یلاوبلا ماطعاا ن كنمحهار) یدزوفوا یی ول رعشم ییاح بسم

 تانا یءهدکفح كنس ملاردرتسیم یسلوا لماذ بونو هلل وص کو دااکم

 | یورصعه> اه" - ردکعدردغآ وب خوتسر هلبب «دراکک شک زوج موجه
 | رایضعب و ر دل دنیمدان اتو ٠ زدف رتصعم راد كس نذ رض لاشن لاسو
 اما ردن دنص اوخ صخا کال نهی واعم و ردلخ اد هنس رحز ناقصا هلو

 نیهبات ر اکا قافتا هکیش رق داب وخ ن ماوع ن ۰ ید اتر شعب تایقو |

 ۱ لاک و هح و ن دنع ضم هد ربه اشم ماکح نامو هرینع هک رد حتر ودرکاو 1

 || هوا شک روک میهش رد میفرو م رکو میههنش یب هلن مونسح ||

 | تبخک و تسلاحمقوچ هلب رارضحهرب رغوباورد هبلکفناتنب هاندیسهدلاوو ||
 باا یدلنا لتف یب ودنک« دن رق قیلت رد ناو ساک لذا دن ردشعا 0

 || یدلنا ما هات كن لج نیکشغا نایتسا ندیدنک سه كنید لد را |!

 | هک انفو یدالق كلاس هه رطلوا یخدیس ودنکم دنافاکم هجو تالذ لع ءا |!

 | تعاحش كروب نیر ندس رتصاح رل درونک شاب هن روطح کالا دع

 بودا ذهء صعنو یعا نالک هنا نععلوب ناسا ر یرکسعو ی اکو

 بویلب وس یع دن یکو دتا باکت راہ دنتس ھل اعم ر انحم رکے یو دغا لتف

 یراکدد عقاولا ق بودیا ےاسا ڭالڵادىعىدوقوأىتاباوب ندنرامشا كاتم

 یدب دردمقع کل هکر دراوردقوب نکارذع دق هپ و دنک رهو م رکو عیعتتیک
 1 ین ( ۱ رد ران وب بعص ت اساو

 یصقن هل نوصحملاو یسقن بذکا * هروضحدنع هو ركللا يلع ىتاو

 ضع نع مراکلا دنع اهم بذا * هظیفح نکلو ل د نم كاذام و
 ضر ال نماد آزبس یدل * دص مر شلان رشلا له ال قاو

 دنلب هلتءاهشو فرش یخجدرلنوب هسبا رادمانهتبواوا ندب ع نامه یاب ا
 هدیفس هڪ ندتل اسر نادن اخو هد.عش نیسنح ماما ت رمح بولو ارادوا | "

 كر > لوادر ګر دشعا لتفرلتوب یدا ری هلا غن ال5 تن اماو تساتش ۱ ۱
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 ۵ کیا ۳ ارغردب ضیا دمعو دا ؟ تاكا یجدرلنوت a ۱ ر

 بولوا عق هاوهد هکم قافواغا رد ٹی وا توف نکنا هدشب یا اس ردشخا وب هل

 ۱ فا یک رات زوفط شنل ا هنس تایفواما ردشهلوا نفد هدنب رجاهمرپ اقم
 ه دماشقّسمد یرلنو ابا د.عررو وصوء دل د حوراقو لاڳو قورعم هلکعد

  ییاو ردشم روك هللا لوسر هصلوق رل ضب و یدشا لو تود ا هرصاخ

 | ند هسا اعولعو ناععو رک ترضحرلت و ور وراد تاور جد تیادح

 یدنا یعسص ۳ a3 وکزلنون رلشع ا تاورندرلنوت یسوعو لو هيما وئیو

 دوعالا وا نالوارو شم هلت راهم ° كامو لعوردن اس و رگک لاطیعسا

 | هدننابح هللا لو ترردرلشعا ذا ندبا اطییا نبا لع ترضج"یلکهکر درلنو

 ثداحا رل دشدپ هنن رات رتضح اع رخت یزد هدرلزوب یدنلو هل هدلچی

 | راد تا تعم ندر معا ترص > ر دند ەن راضنارلت ورلب دتا تاور ید هرس

 هکر لددردلوا ف هس یکز زوعط ندنرلک شم مدا هدنکنحن كوفر هلا کر درداحو ۱

 هدنبولوا نکاس هك اش قدر حا قدا مداو هددهک یرلقدلوا قلکدز لوا

 نادیبلم :نغودلو اررقف ترام اما رهردیل هک یدنوا ن دفد هدریفصلا باب |
 زلتوت ردتن ان تش ليج یس ه دلاو ٠ -رلنلوا توف هدنح رانشعوردشلوا تو |

 | تباورتیدحرب ندنساباب جا بولک هدوجو هدننایح كهللا لوسر ترتضع |
 هعر نم ةع طق نوکرب هک روئلوا لقن یدیاروقو لضاف سر لصاا یدلق ||
 هدنرکدتادع زانم لبا نیسح ماما ضعیلا دنعو هليا نح ماما هدنط وصخ :

 كربس تولوا مان دعا مصاع یداوارهاظ یرانا نضع فانا ٹناخ هک اتو ۱

 نادنا یدز وب ناوناوا لمس بودیا دصق فلت یخدرانآ یدید نواساوا

 فرنصتف اا ی ددف ارطا نابلوا قرصتم هبا هز م لوا هطسنکبا رک |
 اعاضر كل هبواعم ترضحو ردن دنیعبات رانکهکردبع ارخ ءالعلا وا لی دلوا |[

 لق هقن رش ماش هدعا تولوا ںدنش اهو و |یلص كاهش لم لهاردب ردا ۱

 ةكلوةرل ضد و ردد زاعح "دیدان د رد وب هللادچر یدلبا لافتا هدنا بودا

 ۱ ور واخ مانب تا  یتهم یسادنر داع اطر كاع نینح مان

 یکی هک دنک نکل یدل وا ن کس 3 هر دات ندنلا یدلبا قالط هللا رو ٠

 1 نا هدق كلوا ت اصا م ار رابا ۵ دیدنک یدلک و هنند و تورارمر ۰

 كيوناخ لو ابوناتا هلاسد رقءاسآ ر صعنو ید مالعا یلاحو یدلک همت

 ( هنتي )



( ۲۱ ) ۵ 

 امهن-معسو ین اسا یف * امهرونیبع نم هها ذخأی نا
 رو ام فیسل اک م راص نمف فو * لخد یذ ریغ لفع و کذ یلقرون

 ی زاغ یدل وا مقاو « دن اط نکیا ه دیکبا شع یراقب رش نس یرلت افواما | |

 نیریاجویدرویب ( مالا نه ریخ موبلا تام) یدلقیرات رطح هینعص د ال |
 موبلاتام) یدروبب و یدروا هغ, ر رب ی > رللا هدک دشا یسابعنات توم هللا درع

 تام) یدیدی دخ نب مفارویدلق نایب نلحو لع (سانلا حاو سانلا عا

 قعلوانفدو ا معلا ن برغم او قرشملا ىه نمهیلا جات ناک نم مویلا

 بول وا ه داکبهفل اع هن راس وڏ اید بواکز هشو ةه ضا 2 ن کیا هرزوا

 هلکش لواهکرد یلعو لع یدلم وک هلیب بوي یدرک هتسیام ننک لر
 یعج را هشطلا سفللا اهتنااب )یکی ودنا وا نف دو یدلنید یدل وا لث

 یو الث كسا ( یتنج ىلخداو یدابعیف ىلخداف ةبض رم ةيضار كبد ىلا

 اما یلاعت هللا هچر یدلوا م ولعم ودیا ےک نایقوا اما یدتشا نر رضاح

 کر رب كص یکیا ۰ دلحم یرلق د روئوا یدیا میتشو هبرف هد اغ راودنک
 هلد اوس هګ درعا یرلنس اح رام یدغو تراهن دوخ هن راتع اجو یدرتوط

 تهکنو سارفو سالو یدرار اب و هلد اعم عیص طول هلیا انح صءبلا دنع |

 سال تفاو هجو تفاطلا هک ند هرترهو یدیغوب یری ا١ دسطتو |

 هدوحو دیش رداو نوا یدروناب یکودیا سابع نا نک ندنراګاو رد رطعو

 نجرلادبعو مشقو دیعمو هللا دیبعو هللا دبعو لضف یرلعسا هکر اب در وتک
 رخآ عي یدیا ندلضقلا مااعیجج رلن وب یدیا ماو ن وعو ثرحو رشکو |[

 ه دف اط هللا دبعو یداوا دیهش هدشدایحا لضفاما یدیا ماع هلا مات یدلو
 تافو « دعب شک و منفو هد هدیش رفا نجر لادبعو دیعمو ه دنع هللا ه دعو

 تش هعور یربغ ندرلن و و یداوا هد دنق ریس مشق هلو رلیضءبو یدلبا

 د یار ص دال وا مان رک د هل ا دعو لضفو رج ندنبوت ات مان خرعسه

 ج د یم ارمحالا بجاو دنز رف یکیا مان یلعو سابعاصوصخ یدیاراو
 هدن رصعو انثتسم هلبا امو نسح بولوا ةالصاا ریثک لعر وب نج6ردشلو ۱

 زاغ تعکر كس  هدنوک ادعام ند هل وا اء تع# یس هل جج هرس هدضرا ا .هحو

 هیسایع ءافلثلا وباو یدلوا روهشم هليا یقل داهس نیغلوا ان تشکنا هلیسادا

 دلی وخ یمسا ر یداکهدوجو ندنیلص رانا دیس ابع ءافلخ بولوا رودنک
 كيناد ج وا ص وصح هبک ی یدلک هم السا ه دهعلا ماع بول وا ورع نا

mesi س 
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 یس رم تب ترم کر دیش روت 2 داعس لوا كاس ن تولق رھی میطعد

 | بولقرکشود هشرپهب رلکرابم مف یکلاهدو یویغصیکهقرا هل رالا لر ابمرابدتسا
 ( هنمرشناوهیفارابیهللا )دعب رلبدرویب ( لیو اهل نی را در (
 | هک یبا نیاهصقلارلب دروب وط هتما کج هلوا لضفو لعرح هلبنا س هلک
 ردرلشمزویب مدلا ی راع درمخ نوا تمکح هرک کیاتالوسر ترضحو مدروک

 | راشلک هثب روطح لوسر ترضح هل سابعیرابنو کرک دی و یه ندراودنک |
 | هنثع اب هضارعا وپا راتمعمچ هرمشط بوروک یکردیا ضاعا ندراودت؟ |

 | ءدکدتنا فاشکتسا ندس اتفا لضف هللا دع س ابع تریضح ویدیکیا |ا
 | رلددرب وتاوج ودیدیا یراتبح اصم هلکرلنا ثعاب یدیاراو هسهگ رب هدن رلثاب |

 | غوا مدمروکنب نیکو دیا مک صح نالوا ه دزکناب یراترمضح سابعهدمب
 زا .لعید رو ڪڪ یرلنآ تالعوا هکن وح یدیالد رج هدک د درا ش٥ روکزکماوق

 | یدلرویرد ررقم هرلنا یس هضراع مصب رون تعاضا ه دنر عر خاو رونم یپاق
 ترضح ولع اموع كس ابعنیا هکر دب ورع ندر یدلوا هلی واعد اولا یف |

 لوژندافصاب باعګا لصتم هل ابویدری ورخ وب دردن دهن, باو لعورع |
 | هلبهنممولعمح وب وبدیدیاهرزوااتفتساس ابعنیا یترارسسا تاو زغلول حو تابا |
 صءة هک نع یدرویب لوقع بلقو لوس ناسلب ه دک دلتد كلدلوا لصاو |

 | ترضحو یدرب و یری م داوب هلناد هرداب باقیهلیا لقعتو هلن اسل دلا :

 | ندزودنک یدرولبق رببعت هلبا لوفع بلق و لوّوس ل وهک ناوج یرلنارع ||
 ا دف ه دنک اوت بک یدل وا تیاور هغ ریتم داسا زویکیا كم |

 | لچفعقو راب دا سان یقماعاد سابعا « دنت ام زن اهعورع ترمضح هل او

 ا ه دنلاتو جراوخ كلل ذکر لب دلوارازا هدیمریعآ نددت أح لع تربضح هدنفصو

 یا اج هاه راک اهکرلیدتبا لا وسیلس ن ٹیل سواط نوکر راب دنل وب هلبب ||

 | نامهردٌشل واه وردن ثعان هکتمز الم هنس ناوج یک سابع نا تودیا كر :

 هن ره هکم دروک مارکالا مزال هاڪ شع ندم اظع باککا نب بولک هم الک |!
 یالکشملحورل,دلوا لث اقهنلوق كسادع نا هوا رایدتا ههیش هدص وصخ

 اریسهو هب ارعثو ءاضف ايدو اهقفو الحوالعهصلارلب دلوب ندنن اسارلتا |
 تع نب هللا دہ وید مدر وک ةسیک ردانیک سابع نی هلادبعاب اس>و ھو رو
 3 رم ترضحو یدلوا یعا یراز وک هکاتقوردٹمر و ربخ هنب رایحاصم

 , 2 E OY وکتول نالن اسارھزا IE اییاون یا دم یدل ون ررفع یرلود رود

 ( نا )



PODات  

) ٩ ( 
 رس یوم ها وبه وا aa و سا سیر ای وه سه رزم سا ات 2اا

 ردنلغوا كم اح نالوا حورشمهلل» اسرو بتک یناطلاو مراکمو حودیم هليا
 كنسه رز مارک اڪ نو دا مارک اوزارعا یرلد موج اعرف هدناقالم لوا

 ردرلشعا نکی هذایس8 رو ه دع هد دووک الوار دررفم یسورب اند دی دانص

 هدا دیع ) وڌن دیے س ۵ لہ س دفرف ماف ب ایحاو ماظع باک ا جد رلنوب

 لها رپ ناق رف رارسا یتقاو ن ًارقلا نامجج رت س انلا یخ ےع نبا ( سابع نبا

 دکیدیانافرع تاک اذالمو ن ا انشوز رپ رک هدب دنسد رت رح و ناشذ لضف

 فورعم یرافن رش بلق هليا یناونع لیضفلارح و ف وصوم ود تمالا رح

 تن اور ثناداحا ندلویعلا تحاو تاكا ڑکاو ندا وسر ترص ح توا وا

 هناد لب او تودنا ریه عدخا یتدریشک قلخ ندتیعداب و هب اهکوردشعا

 | تاڌ رعن رودنکر دشع هرانتعا تمعر جوا (راسهنلا ةع راق ( سعساک

 هالضف تفیقحو لفع تعسفو مهف ترشکولعتعسو و عماجیولعو وا
 رادمانلضفلا وبا ودنکو دراوق افتا هدن راک د | مهمی ال عو ف راعمرک |

 تواوارادقلا عيف ر هل رهش یک رد هامهلبا لاله ثر طا ت لضلا مایراهدلاو

 ید هلتدن قرش قلوا یس هرمشمه یر هدلاو ثرطا تشب هنوچ* نینم ول ما
 یرلق دغ وطو ردراشلوا راهتشا دنلب هلصف ندن راق دلوآ هللا لوسر معنا

 لف ره اوج یرام الک ظن ذتشر ردیتارم كفطل|یرلک دشاراوه اتسردارپ
 نط هل وش ریمعیب ترصح هدتاور رب و ردُشعا وب طمع دیس وی هلن اف رعو

 ضیبنمروب هل نارو ربتعم دولومرپ بیرقنع شب قالخ ترضح هکن ردیا
 ندیرعه رز ودنکردشآک هدوحو ۹ اء نب هلا دہع هداتنا یرلذ دروس هروسمو

 مدنا ون ۵ دنشاب جوا هاش افو مر کا لوسرو مدلک ه دوحو لوال چوآ

 1 ردشعا ناب هدنرلق رعوط هدي هس ترعه راند ورعاما ردا زوس ولد |

 او انن هیلاع تم دح هللا لوسر فن اطوهد نحو هدهکم حق هلو

 تال 6و راجح اکا نده ا سرر ره اوح لصء هرکص ند زاب رکسو

 ید هدرل ودنکرلب دلوا یلاخ ند هلق مظننم هاو طظفح هتشن ررمس یلاوتاا لع

 تعسو هدن رلتعالد ی رطو تح المو تو الط ه دنرلت ااو ته طو لاج

 ري ترہڪح هکر داوي = ا هل وا ررعم جد a دن رلتح اصو فيغو

 را هلند مود لب 1 عو رد هرهم هلم واع ےالعتیرلناراک درک قالخرشالا

و ی دیا راشه رومیررکم ی راع د ربح هنا 0
 ۱ هسابع نا نوکر زع ترضح

 ( یاع )

SRST ETSلب تنم  
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 قرش بواواریک اهدابعوادهازاماورفصا شان یکتا نوا قجناهنب را ابا بولوا

 هر ا واعم ترمهح تولوا اب اب د بلاط یا ر ردوا مد ندب رد ید یاسا

 بوتا وب هژرب دیعص ترخو یدرروب ر دلا م وا ل وڪکو دتادد ر هنسلک 0

 هللالوسر کا تودنآ باطخ هند اب ه دنرمضحم هپ واعم ترضح تاعق دلاب

 هو مدرولک هع وب هن هلک نب یدیل وا شعارا تعاطا هتسابا كدالوا

 بقل كلتفتس )بولو التف رراتراع یحردشعد مدرولق مايق ه دنوب نوڪر
 هيلا راشم ه دقدلوا ره اط یرلل احو بسح لرلیماش ندنخبدح ( هع اسلا |ا

 ۾ رفهدتاغاماو ردشع ر وب شاعا رلعد هج بو دبا نمطومول هنس اب هللادبع ||
 | تواوا ملطم هنس هضماغ "یناعم بودیا توالت یاترفو تارون بواوا ميشو

 ! زاطفان وکر بواواءاق كدهحاص هلل داع دیک رهو ردهنل وا ی ءانر هلڪا

 دتموکح هفوک نت و دنک هیواععترضحویدر دیارابتخ اموضن ر ریویدردبا

 . هدهکم هکل وفریصعبو هدرصع یراتافو ید عا لزع هرکص بودی یطل

 | مخ هد ههک رب بودا عج ییظع ن ار فر وب هکردل وقنم ردشل وا عق او

 دکن شروق « دق داوا ضورعء 4 انا ناطاسی رلتوالت وب توليف هللا مالک

 یلدا نکل نس هل وا التم هنکرترلذ امز هڪت بورو لالم اکس ت والت راثکا |
 ۱ یوقنم عتعسا هلا لوسراب یعد) هدن زلقدروب نس ۰ دیآ عر هجا هکر دوب

 نکیاراو ترد داشوتوف ه داوت هک الا لوس راب وقی یه ) تابش نو

 | بودیا تراشاهنتخرب هدنوکیجرکب هللا لوسر نکل بوید نب هدیا عتق ةدنوالت
 هذ یدار و تصخر هقخرب هدهتفه هدکدتا تدوعهلوا ثب ادح هللادبع ةت و

 . وقخ هدکسک اند هته توان روید ضارعا هدکدید ( یل ود ن م منتسا ءد )

 . ژرولق ادخالک توالت راثک اایسلها صعب هک. دلوا مولع یداوا یرلتزاخا

 تلال ثع اب هس اضتقم لسکت و ال: ترثک ل واو ینکودیا هتک الاح

 هش ستم احا یرادقم زو دی ند رتل نرتوح و رعا مهف نغودلوا

 قلخو هظیفییا . یك زا یدن شعلاتایقواماردرلع اتداور

 | شّقلاو راب دنکجبهیاقب نیشن هلیقب رطیریسقاباو راب دتیا شونتماج انفربثک
 ۱ یدو هلبب هدنسا نفدش دح رک رلنل وا توف ه دنع رات نکس

 نام زرت ترنضح و یدیا لغوایش ادنرُف ؛لرع ترضخ هکب ان طخ نا |ا

 ناسحرعاشرانوب یدلیا تافوهدهتیدم نکیاهدشع یس بوش هد اعیاد ۱

 )شنا ءارما ردندنالوا ندءزداندب هل سدقلا حور عظنو
<< 

 ( هلااطس إل
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 تدعو بوریو تا انا نارحت نکیا هدنشاب یدی نوا هرانوب هللا لوسر ندمارک |
  رلیدلوا هدنابح كد هنن امز هیواع ی دیر و رای دلوا دیعس لاو « دنادپ دم

 | هني راف رش ساح كا عرفو بواک هپ اید « دنس هنس ترعهرلن وب یراصفا
 | رکسع « دی زیو هیواعء ند رصمو راب دن وب رمطاح « دنر صم بوا وا لخاد
 هدرلنوب راب دلا یدلق تاقو « دنس ه دعا یذ هنس وشاو یدردنوک

 | اما راب داوارضاح ه دنر ارغ دحاو ردیردندم اتفدپ دانصو ماظع باک |
 ۰ هدنین>و ۰ رنک هکم بواک هم السا ه دود رلب دنل وب هکر مه « دق دن

 ۰ ه دش رس عحزوفط هل دص ترضح و هعادو هو رابدتا تداعس ام زا

 | رعه دن ادو هدم الساو فرش لس شکلاو هداه اح ام ا بوناو هل

 | كليسحماماترضحرلاو ب . رای دتیالقهدننامزهب واعمنیدپ زر بوروس
Eهیلعهللا ةجر رلدلباتاق و هد هنس وشا هرکص ندنم ام الب ,] 

 || خر وم یدلوا تیاچ 4 ایقو یک هدناو یداوا لاد یخ رات جوا شعلا هدعب

 || ردیسبق رش ببث اچ كنه رونم نی دم هک هرح هکر دیار رحاربآ نان الوهرپ رحت
 || هواعمندب زب هددب رالا موب ینوک یجنرکس یمرکی كنس هعایذهروب نیحهنس

 | هبفع نب لسم هرادن اک هدایپ كيب شب نواوهلایخراوسكيب یکیا نوا ندنفرط
 | مانا لواو یدلوا لاق و لادج نوکچوا ه دکدردن وک ب ودیا رادرس "ین

  راصناونیرح امم یدلوط ن, نک دلب لوا هلیا تاداسفو تراغو بم «دیلایلو |
 ]  ندسان ماوعامایداوا بیصذ تداعسه,هنسمگ یدب هدهرح ةف ولواندیلاومو ۱

 || تونل وا ریطست یرهشا هللا اش نا یدنل و هتشکی ٹک كيب نوا ندعو |

 | یدلوا دیهشیدیا یربما كن هن دمهد رح لوا بولوا ند اعا ءهلچا
 | هنسا دهش هرمز ل وارانوب نکیا ناهج رف ناراندپ دانص و

 هداس هت هکر دروهشمه ردراشغلوا بص ےک اح ٥ دالب ضمن ات بولوا نی ردک ام نب نج را دبعیمسا كعدجا  یدناوایقالا

 یلهایدعوب ی ابح هدکناهکب دناوب هبجر هدنس دیکه یدک هشت الو ندتبع 1

 سرتسد ی هتعاصب وب قحا كل د)وارود هکندزب نامز ګو بودیا تار غتسا ۲۱

 | یمایصو ین دابعو تعاطو لث اق هقحو لضاف ه دان زاما  دنرلک دید ك دلوب | |
 ۲ تایقواما هلقورمْم هدروما ضعب عرمشیصاق یدیا سانلا هقفا ید ا لء اق |[
 ۱ ندندید انص ناجا دارعوباوا :العرلت ول یک رات س شفلآ | ٠

 ا
۱ 

1 
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 ۳ رک ننکدشا تافو رلذایدیا هدنحاکن تح ؛ )د سالا دنع ن هس وا 1 ۱

 / راب داوا عجب ه رکص هدنتس ارغ ردب ه دنګ رات یا راب دیا ح وزن هللا لوسر

 لوفف دسصم ناصر U ما) یدبا ند یاس ولا یاس ج وژرلدو هکر داور

 هادیا الا اهم اربح یلفاحاو یم 3 فرحا نوعحا رز ۶ J| ls هللاا

 هدهد تودشدا هل اوز نده الا ل وسر نش نش ثب دح (اتهیف اربخ هللا ||

 ولدرپ و نیسواربخندهاسوبااکب بودیا لع هليا ثب دح نومص+ هدنت افو سویا ||
 ید رط هکر د روصتم روح مدآ و اربح ند نس وا هک راتسادا ر K3 درک تا اعد

 انا ناطاس یاعدو هر اخس ق ید * كن راک دب در دندنا ترعه لوا هدم السا

 ی ودا ی ولمخ كمدایم ٤ دم اع هکد دلقافارونهنهج مع*ییاایفصاناهرو 0

 ی زاغ هدک دتا تافویدیا نوناخ هک تو af اص هما هلان وردارا هلع قعشم

 هکردیلیسا . یت ایقو یخ راتیکیا شعلا اما ردشلق یرلتیضحهرب رهوبا

 عارک یرال رمو عده ترعه هب هب ده ریمغیب ترمضح یرام السا ق رش :

 هلن و راد یس ادا ك "هرونویدل داکرلنا یز ان حایص تولک هم السا

 ۳ نالوا عداو ه رکص لک دحابواک هب هاب دم هر کص نش ی درو ددلن ه رلزا ۱

 | عوفو هدنرهشهو رح هدک دیک هنسارغ ناسا رخ یراتافو یدناوپ هلیب هدرار |!

 | ندتنارات لدوعسم ناو ردن دنرهش هفوک هکر د یروثلا د زر وب یداو |
 ۱ ریمعیب ترضح ,کحا مده روک یئ ےلھا عوشحو عوصحی ک كنس بواو ۱

 هنس اوعیو عروردشعا فصو ود یدردنا تم مک .واک هشت وا ی ۰

 ردٌسلوا عفاو ردات ی یرلم لک قلعتم هب اینده دن ا تدم یدعو تداهب

 هکح ابص رهو رد رلقفتم ه دنرلک ودیا ه دن نيم ات هو نر رک باحکا هبقذ

 هللا ناس محر)انجرا هللا عسب لمااهاویت کا هللا کئ الم اح لع) یدرعلاق

 كدوعس ناو ردندهفوک هدرلنون یدر د( رب کت ۱هنناو هناا و هلل درطاو ِ

r 2 1تدد احا ندرلد دو یرکا كو و لدن اهص هک راتو و ردن دن  

 هر انهتساند عل هوا ی دههمش ر كس: ره ندرلناو ید) ردا ت تاور ||

 هيف رفاه ی نوا هب واعمت رد یرلث ول ی ره لا ید ۳ رع ۱

 | هدناورف اخ رک یدتا طض یدیناورفهدهدیدلماربضسل ینایدردنوآ هنتهف |
 | هد اکر یساهد رانا یدلما امد نیخلوارمسا متارشح و براء و تایحوعابس

 هغ دیا تافو راود:ک ورلب دتا لعن همه زرخابودیا 4 ۳ یرلذ اکمیس هلج ۱

 ( هدنا )
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 | مروکریادن زک هنیرل دوج رپ دوجو بودپا فیس لس هکم دشلقب ه دنبراپ دلوا |
 كا لک بوق ابی هکی داوا شفا تالاب رب هک ااوک یت تالاب ی دملا م رج الف
 هبیشات توقا هپ ه دنب وبر هغ ترمطح هدنازطضا وب ویدتلیا هن هبت له

 یبراب بویق همک وک یب رللا كرابم مدراو هنی رانن ہک اتقو راب درویپ لک نیقپ اکی |
 ندم ردلاتندعسک وک زونهنب رالا كراممرانارلب دلقاعد وند هلعص ندناطشی» ۱

 هلا كنج هلنیک رمخهراو هیشاب ه دعب مدلیا تب قرا ندمز و وندغ ۳

 دم اب اض رو مدلق یس هلو مادو عوط هل هحو رب ۳ 2۰ سراب دروس ۱

 || مدلک هن روضح زع هکب انقلا دعب یدیا ررقم میکج هرودلوا مساوا لباقف
 ن دنت دارا هکیسفن و دنک كس قشم ی « دنتح كنسالعو لج قح هیشاد |

 یرنع ندهللا هلع هک یلاوحا ر اسو ی كس افرکف ےک دا امدقمو راب دیدردک»

 : نالآییازلب داوا نجاح هرکص ندهطنب ناعع هدرلد ون مدلا ی امد ربخو

 تباعکا یجدرل:ون 0 دەبقاب هدفن رس لی لوا هب اتم د تاود

 بو>ب وک r كور زد لمس ۵ دیچ “صز 1 رگت» ادله تابحاو ن ڙک

 مالكن افغ ن ناغعطیغم یبا ی ( دیو ) رلیدلوا نکعم دنا لد هی رلت افو
 دلو ام ار دس مر دتا لتقف هرکص ندنسا رعردلب ریهغس ترمه> نس اار دی رداو

 ندنلبق ريمي ۷۷ اقدصقلطصا ۳ و یداک4 اعا هدنوک ی عود وا حق هکم

 هدنرک داد ضو تزشاهەلاتق تودنا شابقرولک هکتح رانا نکس یدل ردنروآ ۱

 رانا ی د تارضح ی دلبا لاح م العا ههللا لوسر بودی تدوع دیلو |
 یلاحو قلطص) !یناماف یدلواررممكم زدن وک یدرلو هلا كن ن سنج لات |

 یراب 0 كح لوا تو رودلیب ی رک دعا طاع بوردن وکم دآ هراذتعاراب دی وط ۱ |

 | بلقنیب ۰ دننامز رع رانو و بورو لازا هدنفحدیلویتس هع رک با ( ذل اھ ||

 | ۰ دعب راب دلوا یل وتم لپ شب یعرکی هن ایت هف وک هدنفالخ نامو هتناتدص ||
 | یتندءدق دلوارهاظ یوهاسو ظبعو یدلب اتم اما هناا افرا یخ ترش
 | یدلیا لوزدم ییودنک هل رش دح ناغع ترضحیدلپ وسویدیم مدیا هدانز ||
 لوا هج وا بودیا اتشاهی رفرب هدنا بوراو هب رفریک کودک هقا رغ هلترارحو ||

 | ۰ رزوا لاّنعا هداف یهدنران امز هی و اعمو لع ماماو یدلوا نکتم هدهعتص ||
 یسعامدقم رانو هشاذح هیما یا تش هنص> یدناوب نیشن هشوک ||

a 



( ۲۸ ) 

 تشک رس ےھاربا ترض > ند د تما اک ت > ٿ رطح هک هلند !بودب ارش

 rs ناوذر ر٣ تمار ڪض بع كتسەز چ كرلت :او نیم هود رهط ||

 | سالچا هنسانروا ی بوپوا ننام یر زوکیکیاوید 0
 | اذربدع_سا یردق هلنام ارک عاوناو دهز ه دران و ه دنیعیاب هل او یدتا

 | یدرارراولپ بوشود هنا. تترضح هلافطا ضعب یدیدردقوید وم فب رش |
 | ېد ترضح یدررید نوساواسوبحم ن وجا مزب رلشوف ناجواو هک هلباعد |
 | ی راک دتسا بوشوا لاذطا یدرولاق ندق اچ واراش وق نامه بودیا اعد |

 | نیسح ترضح یرالبصفرک . , هيلع هللا جریدزرولیقدیص یرویط |
 بوناو هله دنس ا زعرد ردي راصذا هللا دع هک رد لزا هنس هب مس تقاتم :

 نکیا ندراوکرز, باع | بوروتکرلنا نغ اڪ یراصنا هدهقوب اصوصخ |

 لوا یراق شنسو ردشل وا بیصن تد اهش ه د هرلنا هد الب رک تبیصم |
 [ اتصال سم تاسیل وا هکرزب هناصا د تورا م درب شب ال ا
 تاور ند راتو یراخح ماماو یدلوب هل ه دن ماش بو ۱ وا ندرانا تب اده ۱

 یی کک لل ورا رضح ہد مک ی قل وکارف نعد ه درا بشر هکر د رلشعا

 راون آرب یرلّ رپ كرام هد رت ودل وا راه رات هدنملظ یاعح کناری یت اکو |
 | هنس ایض رادپابتع اسم نم هلج نیفلوارآ دیدب یکزدلب یلقریوقرب یرب رهو ||
 قدلوب هلبا یرایضراونا لوا یز ا۲6۶ باسا نالوا میانصو قدلوا چچچ |!

 . لوان الایلاردیظفاحكز> اتغم هبمک رانوب ( هحط يا نیاهیش ) ردرلشعد
 اا دام کا هل هرات دامس تماشا لاج بین ال تم 6

 | هع السا ینوک هکم عف بیش نکیا ندنیکرمشم کودتیاتق لع ماما ٥ دنکنج
 | دهال لودر بويل والاخ ندکشیلقنکل یدناوب هلیب « دنسازغربیخویدلک ||

 | هیودن؟بونب دیا مولعم هلا یو لوسر ترضح یتغودلوا ه دندصقررض |

 . مرکوب بودیا باهرا كش عفدو ب ا یلک ه دک دنیا نایب ن داف دصق |[
 نس هيم السا توق بودیالادح و كنج یلیخ هدن وک لوا یدلوا تسرد اعا |

 | مدق تباه دن دانعو رفکایاد هبنش رک رلبا تب اور یدقاو یدردلیب هقلخ |

 | نب نعرونک نر هس روڪ نما دمت ناهج لج هج رکا بول وا ||
 وا دعيج نب :زاوه هی ب باعکا ۲ ریخت ید توانا تب نی ورد ويد

 ۰ ا داي o ندرت می تر یقاغتا مدشرف و ۴

 ( رایدلوا )



 حد
 زد ره نب نجرا دب٥ یعسا كرات وب ( ہری رھ وبا ترضح ) "یدتیا تاقو
 بواوب هي حو هر ره نوکر و ردشم روی[ نوعی راف رم مساربمغیپ تزرضح
 رثا نباوب در د شید هرب رهوبا هدنا بوروک یاب دک دروتک هنب وا هلا یرایرواد
 بول وا ند هب اڪ ظافح ررهةص ت4 ويه یعسا كني ز هدلاوامار دن ار رک
 زاید اک همالسا هلبا حق رییخردرلشع ا تباور فد رشثب داحا ندنرهاشم کا
 رف نوکرب نیفلوا بلاغ یران ایسن رلسننا عانسایب د> نقره هدلاحلثاوا

 هکی درو لوسر ترضح هدنرلک دتبا اجراعد نو ایسن لازا "ین ندللاع
 یکودتشاقئرا دعا نم مدرشود یددرس ود هنو مدجآ رلب دید جآ ی ادر

 یشکز وب رک ندنیمب اتو باعکا ندر ودنک و ردراش۶ءا تیاوروید مدقنوا
 ندریمغیب ترضح نیا وا بلاغ یر هظفاح توقو ردشعا تداور ٹی دح

 رگو ریمغیپ ترضحردی ورم یرلک دتیا تیاور فی رش ثب دح كج شب
 هنتموکح هندم هدنامزهب واعم ترضحو یدنلوا بصق هتان رګ هدننامز

 یللانیغلوا یالک نیتسب ( یتکردنال مهللا ۱( یرلنا زدرو اءادو یدنلو دفان

 ه دم ورلیذ روتک هب هني دم ندفع بودیا تاف و ه دنرخاوا یذت رات زوقط

 ( لطمنیناوفص ) ینایقو یخحراتشغلااما ( هجرا مهللا ) راب دتا نفد

 تابا هنت ءار بودیا مهتم هلکنوب هدنفح هشیاع نینمْولا مارکنالها ردیعاهرخ
 هاک بواوا مونلا رڪ هدتاغ رد ندیلسم تاد سابا ردشلوالژا همنارق

 ردشاروم هلباادا هدقداب وا یک زاغیدرناوا ناوفصیدرعوطنوک هکندزواوا

 ن دنع ( ن واسم وا ) یدالوا لت بولو از اف هنت داعس تداهش تقاع

 ماش نالوح هک هت ردن دنسېحا ون نع ن الوح هک ار زردشع و ینالوح بوت
 هننداهسنأقالم نک اراد شد هتنامز هللا لوسر هک حرکارلذوب اماردت دنس>اوت

 ۰ دک دا توس یاوعد یسدع دوسا هکر د) وعتء رلب دلوا ندنسیاننیفمشو ار اف

 كنسیدت | هدک دید نیسردیا تداهش هیکلریمشیپ مب بودروتک یروب ن |

 تاذکدوسا« دک دد ن ردا تداهش هک ودا لوسرقح داما ملیب یوم

ررض اکاشنانکلید رب دی هنازو رد شنا یل سموا یداکەضغ ۱
 تمایدعا 

 را ودنک مالا سفن یدلبا روهظیس هزح*لیلخمه اراترضح نددج ۱

 هش ه رانا ید ه دنلب اشو لکشو قدنا دنلسف مهار ترضعت جد

 رلنا یدلک تودیا نرعه هتان او ه راح تره هکاسقو یدروالوا

 هبی اتو ا هس قحر ع یح یدشاوبهرعورکب وا ترضح نیغلواشعاتافو |
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 بونلحابص هدلع لوا نوا قلوب هدالفلوا هللا لوسر نیک" ود یرهدالف

 یراترض > یلاعتو هن اصبسقدءانب هنغودلوب وص هد هسوک نوا "وضو قافتا |
 هسل ام ترضح هب هلللح تصخر ولکدوب هد تما بودیا لازا ییا ممیت

 زا یرافب یش نس هند دب نوا كنن اضمر هتسوشا ردشاوا بیس هدالقو |
 نفد « دعیش هليا هک هجوم یرلنصوورلپ دتا تافو نکیا هدیدی شعلا |
 ینایدو یک راب زوعطیللا اما یدلق ی رلت رمع> هر رهوا ی زاغ بوئلوا ۱

 ی دقردف ورعم و دبی ناو رد لیس نب دنج یعسا ( هیت ن بیس ) ۱
 رهدلا عاصردشا تبح اصم قوج هليا هللا لوسر بولوا ندرانلک هعالسا
 | دیعب تك ز ولوا ند هنن دم نکیا هدلع ندنب اچ ناو یهرهشلااو ماعلا او

 رلنوب ( هدابع نا نسق ) هبلعهللا ةجر یدانا تافو « دلح مان عر نطب

 | بودیا تمدخ ههللا لور لرب نوارد ر اع ك مارک باص او رد ر اصنا |

 | ءاول هدارعو یدرلبا نم دخ كلر ضح لوا ه دنس هل ز٥یس هط رش كن ارا :
 EEE OOS یدررونکرلنوب اکا جد نر راوتحا تداعس |

 | ثلا هصاع نورعو هي هی واعم ترضح ه دتس ایس یأرونسح راب داوامکاح ||

 یرلنافواتبویلیربآ ندیلع ترضح هدنراکنج ناورهنو نیفص هلو رایدناوب |
 ۱ دننامز لوشامارلب دلکهبهدم هدد بولوا ۳ هب رلتم دختداعهگلدهثب امز :

 | بواوارسسبتداهش هب لع ترضحو بولواررقم یتراما ك هيو اهمترضح |
 نسل رپ دوم رابخانس سیف اب ۷ ۳6 اتنایدن رز وتک هم ۳ اهرک یرلنوب ْ

 | دمالسا اهراک كدیا حصر ه دنیلهاح نامزنس هب واعم هللاو هدک دما مانشدوبد ۱

 4 هب واعم ترڪ > بور و باوجود لده بج ندم السااعیاطو لداوالخاد |ا

 هکر دیا تباور یرون نایفس هکر دیا هد هج ردر یر کححواهیدتا زجاع
 یدلک هک ادا هکنامزدعب یدلبا ضارقتسا ها كی زوتوا ندسبق هن کو

 اباطعیهر مرکو اس یهز ( یدعا لووول دز ولکد ند ران الایرمگید رب ور 1

 هن روصرلاناوتنال وا كالام هب الا دق هک یدیا دماقاا لب وط هدهةنطرب و ( مو

 ریس یش ٥ دف ذ ینجثایس هبلوربغص یس ارو مسج اا ی در ولک ق جا |
 تحت سا بواوا ندنسهصزهب اک “یاده اع حد رانوب  یدیاراو |

 عف ررلن و هدنش رس هحو كهالالوسر هر عش نامعا نکردیا تع « دهرعش

 وهم هد یدردن وک تا با هرصد یرلنو هدو الخرع ترمعحیدردآ

 | یدیاهدهرمصب هدننامزدان زن هللادبع یدردتبا رةح هراذوب یلصفم رهن نالوا



(x ) 

 توزوشا یال ددم ۳7 روو نوع یدلزاع وب جنوب و لوا امارکا

 عوعسهاعون یار هل: وب ر اخف ار ءا ههالا دع عع“ اما یدرونک هني روض حر ع

 ردراو دوشدوجوم راده ۾ هد اب هثی راد هغ رخ ه رکص نداواش نیغا وا

Eهب یار عابودروت ؟ جد لوا هدک دد ردراو نوتلازویش» یخدراد  

 نوب و قا لا شد یدتا تونس وک تروصییسراد هش رج یدسا ملسا

 "| یجدلوا هدگ راتفک وند ردع ۷ كجا قارسار اند رويشد هنا هلب اقم

 | ا: هدمر کو فرا هکارز ف ارعا لوارد راکشا هلو هک ارز ید دردلکد

 ی« یر نیا مر يڪ نالو | یلمام هلجردشل وا بلاغ

 ۲ ازععااکا یدوهن و لوب کاخ :E ا ندم دوج وم ق دا ی یدلبا ادفاکر

 هک اتفو یدلشینام اع یعلیع لوا یدد همراکم زمو ی رک نعتاهمه ( مدلبا

 نکیا نه وس یهللا دبعراپ دنیا تب اکح هپ هب و اعم ترّضح یص وص خو
 یدند ( ج رخ هصب نا نم هللا دع رد هلل TA نان ندنزو فاصدا

 هلوقم هة وردیس امه تمه لوا هصنو ردنوحا هللا یربخ كهللا دعك عن

 هدنک صعبلآ دنعو هد هس دم یرط او یدلبا دست ولد رد ند ہہ

 | ردبن اجوز بحا كمرکا لوسررلتوب (رکیوپا نا هشیاعم ترضح) ردعقاو
 تش اه ور ما یراهدل او زدرلشلارکب یرلنوب قا قار کم نا وح دم وب و |

 | كن وت اخر میه ی ربغ ندرلن وب وردهللا دبع ما یک كرا ودن و صاغ |
 هرکص لل ۵ و هګ دح ترضح ردشم ال وا لز ا جو نکیا « دنفاتخا |

 | یدژ سوک هزلو دنک کالمر یی هد داع تر طح هدنګایدر هدد جوا ییا هدنرابور

 | نده دص ه دل یدردلب و د ردو كون اخه دلصا هن ( كتح وژ ه ذهو)

 هک داول عوقو هلر دنه ا لوآ هرکص ندرت ارغرد هدنشاب ز وعط هرکص لس ۱

 العو لحقح دنص۶ و تار و یدیاهدلاوش هام ه رکص لس لی یک دا نیت ره

 ترا ج اومد خم هشیاعی افو كنرضحو یدروس لب رته رک تانآ نوا

 ۱ ریپ ترضح هلو یدناوا نفد ه درارس مارخلوا تلاسر مسلط مک

 زدم ,i ییتسحاو تندحآ لکا مفنا كثرت ون اخ كم السا هيلع

 | نف ءالضفو تما ءالع نيغل وا دراو ه دنقح كرلتا (رطا نع مکتب درطش ||
 ه دارا هلبل ید رار دیا اتفتسا ندرلنا ی رالکشم اب رکا تیتر ییاعم تن ډو ||

 وا )7



) ۸۰ ( 

 ن هللا دبع هرکص ندک دتکرلنا نکل ید روا بورضع طاط قرب هنتسوا |

 ۱ هکروئل وا تیاکح زاید روپ ردیلوا قل وا لاظتسم هللا ىلع یدردتیا عفدرع
  كئابرعماش فارطاوناور هم اش هلتراج هدنیلهاج نامز نجرلادبعروب نم

 « دنتفا طاو نارکن ه دنل اچ كن همش ود مان ید وج تغ یلیل یّمخد كلم |ا

 (مظن) ۱ 9 خ

 ایل امولیل ىدوجلا هال اغ * امن ود هو لاو یلبا ترک
 . یفالخ كر ع ترضح رکص ندکد تا نالعا ندب ابصو قشعهلت اباهک 2
 تش ۸ تنی هشح رادس یدردن وکر کسع دنف ماش هک هد اى

 أ

 ردکن و دنسهرب و هنج رادع م2 كسروا و رفط هي یدو#

 دقت ندنرلت روع رب س یدنلو ملست 4 اجرا دبعو یدتلا اتمه یب رکی لوا

 رایدلبا تب اکش هغ رترضح هشناع هکرانا ندنع رکن هادادو بح لاکبودیا ||
 ۰ دفدرویپ هیت وید نسریا تلادع نون بودرغ اج ین اجزادبع یردارب |

 | نامربح نیراشید كن البل نب هللاو نعي نامزا بح ام این اب قشرایفاک هلو |

 ند رو ص مابا مکن ندن اوج نیروس هدا ز ند هلج یب ودنکو نی رزوصیک ۱
 هد کس دش ود یر كني راشد ایلع بواوا ضراع ضرب هی المل هک هرکص

 :  هدک دلک هتناکرلنا دن . روشح هشیاعهرکو ب تویلشاب هب افج هب ب اليا نج رلادبع

  لااه ره ناماو اسب ناام افتط رفاف بل تدمحا دل نج را دیعاب )

 هدنضعت هدر ل دانا طارفا نا كن الل نح را دع ا نعد ( اهلها

 ا فی یط ارفا یه دکن وادعو كع مزال اکس نید ك ذلبا طا فا |[

 راما هفیطا وب د ردکمردن وکم هنلهاو هند الو یدنم درد لوا دوخا 0

 | نالوا وک ار كس ابعهللا دبعو ی ع یا رانو (سابع نا لصق ) |ا

  كعراکاا یوذ هلا دیءاما ردنرح تنب هامل لصْمْا ما یس هدلا و هک رد ردارب |

 ۱ یک ینیدلوب ترهش هل ملک یردار بواوا یراهتشادناب كن رصعا عسا یرالاس ||
 | یمکاحن ؟تب رق هل جوا هدنتف الخاما ردشلواروهشم هلاح دوج یدران و ۱

 ۱ اه دص هلن دبع یدلوا رر2«یراماكت ه واعم ترض> هکنام ز لوشیدلوا ۱

 بوآ وا لاح ییکء « دنع قت را ید ردتا لتف یلغوا یکنا بوردن وکر کسع

 یدتا لوز هنس یخ ك٫ارعار هللا درع نوکرب هکر ونلوا تاور ندر ودنک |

 | هلکنا یرفص دلو تولوا نج وق یلدوس ر هدانن دراد كے لوا قافنا

 وبد رولوا ردات زب رعو فیعص هل وب بوق ان هنس ای“ كھالا دمع نکر یا
 تا ام اد سد

 ( امارکا ر
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 یودیا دادس یھ 4 ما ول رداد هقذر هدتار ۾ تودیاابلا ییفصو كرانوب 1

 هللا لوسر امر ر هنر ن رب رکن ( هللادبع ) ردادیوه

 ۱ حودع هلنغل مرکب ورودنوب هرانوبیراتیزغا كرام« بواک هد وجو نکبا هدنابح
 یسوهوا e دننامز نا ترض> یدیاتاذ حورشم هلن اسحاوفطا مراکمو

 ۱ یتاسارخبواوایاو دسراف نکیا هدشل یرکب ییعبواوا یماح هرصب هلی رپ

 | رسیدن رلتکلم هنزرغو نامرک و ناتو سراقو ییفارطا هد ءب یدلبا جد
 || ههئدم لها و یدنل والتف رحد زر نالوادهع یرسکهدنن امزكرلنو ویدلق

 | هللا دبع هدلاح لوا ی دلوا رضنح هدنافرع ضرءیدتیا فی رعت هلی رجلاومآ
 راوص ده * وب رلیدنا و سهاح) دگنوریب 33 هلل ادم ءو سابع نب هللادمعو رعنا

 ضا. هدر 7 فر« هک ارب زر دا نسان ون درک و دیار هک قاغا اسمو رکی درو تک ||
 رب جو

 ِ مان ل اج مان دنه هر واغم ترصحو زد رلثا ندیا ارح اونص ادشا بودا اد

 هلی دع ین تیحهرلنوب هل جج لواو یدلق تبغر ج وزت هرلنوب ی ریوی هبحاص
 هنآ رع هللا دېع هکنوکرب اماو یدلق تعرا م هیادا تاذلاب ی راتع دخ بولیق
 ریان الب هدکدروک یاب و لاجج یک هدناو ضاب یکه دنس دی یدننک بوقاب

 قرو یراذع یف رط+ هلابکش هبطخو هندیالو بس ام رب 8 یدر و قالط

 یدردن وکهنیوا یساناب وب د كر و هنقب اف كلرلنل وا ق ارب یی کح فصعم
 هشسلاع ترمضح یس هدااووردب دالوا رکا كن رص > لوا 2 ولا هنا دیع )

 یتحیدلبا دربن رفاو هلک رشم « دنز ازغدح او ردب زدنام ور ماغبقسیس هدلاو
 هللا لوسررکب وناس ایا رخآ یدلبا دصق هناتقنکیا یماناب رکب ولا ترضح
 كنب وسا ه دنفح ربمیب ترض ح و یدر او وش رق هنلغ وا هلل لما

 یدتا ترعه هل ما لیقو یداک ه اعا هلبالاحل وا یدردلیب یعودر و

 هوس هدي زپ ناوه هکنامز لوشراپ دنلوب هل هدماشو هماع ےک
 دلتا یپ هيو رسک و هیلق ره یکم نما بودا باتع کا نج رادع یدلک

 ۰ دعب یدید كلدلب از وجت یت لو کا

 توکس قح ها كيب زوب هدقدناوا مالعا هپ ه واهم ترضح یسان |ندنعیب

 ندتعيب ویا لوبق وید نی رم اص هپ ابند یعید نب نج را دږع ید ردنوک
 A اپ و e ی سر در وا بیس و با شب هه 7 ِ نالوادیعد لسقاا ند هم هک یی هد یدلبا تاقو « دنا بوراو هب هکمهلع اتما
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 13 ا رد دیعسو یددلوا لتق هدنلابلاط ییانپ ییع هدنن اح كاکرشم ||
 | وشل ه دنس ارس مرح نافع ن ناعع تروح توالو ه دنٌشاب زوعط هدشنافو

 | یدلبا م ادا هنتم وکح داوس یرلن وب رع ترضح هک هجرکا یدلوب انو

 | ملعت بودا نییعت هننباک فیش فعصم ءانب هتح اصف ناقع ترضحاما |
 ۱ ترعض>وردرلنوب یسیز كنيلبا نوانالوا زومآم هنتم دخ مظع نآرقبتکو |
 | یناجررجو ناتسرطاصوصخ راب دلوا مکحاع جد یف وکہ دنن امز ناعع ||

 رلبدلآ بویلبا ازغ؛نوحم راک دعا دهع ضرعت ناخم ابرزا "یلاهاو رلیدشیا حف

 ه دنرالاح ودنک بویلوا میان هفرطرپ جج هرکصندنت افو ناعع ترضحاما |

 ا هععت راب دراومک ه رکصندقدلوا رر2میراها ك هب واهعترضحورایدلوا
 تا هتم وکح هنن وه هعود با یادیعس ه رکص ندناوح حاعسا هل رذعو

 ترض > اشاحران وبارپ زراب درب و هناورح دی زب بودیا لزع هرک یکیاو بودیا
 | « دعب راب دنیا راخهفا هلص عه لوا ن اورم اماراب دعا ر ا ےتخا بس هپ ىلع
 | كهالالوسرنوت اضرب نوکرب هکر ونلوا تب اکح راب دلدا تاو هد هرونم هنیدم

 تی یکمرپ و هب رع مارکا ین وب و راید روتک درب رب بولوا نورقم هنپ ر وض حز ع
 م اق صاع نی ديوس رخل تروح اھا رلیادلبا ض رع هن سطح ولد مدتیا

 ۱ یتارک یاهو ناش مر کور دتا یهاویدرپ واک و ورلپد رتس وکن کرروط

 هبدیفس بابت هرکص 8 وک لواورلب د رون تراشا هتي راقب رش ساحب راصح

 (گدتا مطن یایاو هدص وصخو رعاش قدزرفو یدلوب ترهش یس هیعس

 الام ناندخاف بطال اماذا * شیرفنهمج ابا رعاایرت (مظن)

 ال اله ۾ نور مهن اک * دیعسیا نورظنی ام ایق
 باعګاو نورقم هب هک دءرهشو نوبدم هتد ترد ییارعارب نوکرپ هکر دل ون ||

 رفهجنپ ةلادبعابنا) لع نی نسح ماما الوا)هدکد حبا نون تقد صحت یر |
 هدد جه رک اتفورل,در و نی ربخ سابع ن هللادبع اهدار)صامنب دیعسا_#ا ) 

 | قرد هدق دراو هنا زمو یدلق جایتحا ضرع بولوب راح یصاع نب دیعس
 یدتک هغ راد بو٤ا ضرع حایتحا هرلب رغ یب ارعا نیک چا اطعه2ا كر
 دیدا:صو ماظ ءبادکا یراصنارذ من تات (دادش ) , هيلع هللا هچر

 ادا شی ناسحو یدا هرزوا مایه دابعزور بش بولوا ندم اطظعالا مزال

 رده الک ال ام یودیا میظع بن اچ « دتع اطو توالث بولواییغوا یا در

 ءادرد واو یدل دالاعا کیا هدد اک ییسبوراوهب سس دوم تد ونی طبق

 ( كرلنوب )
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 ا یدک همالرا هنسکک یرمغندشب ه درب درک هم السا ن هکر درا ثمرویب زودنک

 | ۰ دنیا مالسا ب ید نوکیدب ندنیپ ام هک مع السا یخدیزیو
 هدیدبنوای رافب مش نس « دنراک دلک همالسا یدتاروهظ عودوا عبس عباس

 ه دم السا نیدو یدیا هلبب اعیج هدراازغ نال وا هدعب و ه دردیو هدیره یدیآ

 ا راد هر لابخورادمابسرافادعامندن وب ردرلن و ناناق وا لوا هنت هل هک ءالعا ۱

 | ء!سما كم رکالوسرترضح بولوارادنقالایوق ےھشو رادقملاعیفر عی“ و |
 | ترضح كلذكى ديا ندنم اة نابرةم كهدص ترض > ویدا ندنم اظع "

 | یغ و دلقهوع ا هنتهوکح هف وک ی یدبا ن باہ ےہ ذر ارک كنتام دیگ
 ندنن الخ ءاق دصا ردیکودردشا ین ندنا ياا بودیا فد کیچ هق وکو ۱

 هق وکه دن الخ ناععهنب ورد راوکرزب هلبا یف نب اد مور ادمان ت وعد باب

 ۳ دنس هع اولدنطا دحود ویدنا رابتعالابحاودنعس دھر راکم اک هلایت ان

 یدلک هب ودنک هتعن مساهییغوا یادنرفیحردش ۶۱ راتخا تا رع هدهلبآ

 | راریدردیح كار و هربعغ ندنسیفالخ مها فیس بحاص كيب زوب الاحیعا
 | یرفاک هکنب زسا ريب یت رب ندقیس كيبزوب لوا ن هد ک دید ندرروتواه
 اا | مراهصعلا ه دیا رک لد ی دودعبودیآ رب 1 اسو ه دیآ" ری كف دو ۱

 هلن دااورک : ذ عج ترمضحو « دنقح رانو ۳1 رش سد لح ) یباویا كادف ( ۱

 ا ردش ادن مد ااو نعب ردلاخ نی دنتحو ردشم وا هرلنوب كعا تبحضع |

 هد هشم اا کی ءا زوا ک۶ی اس کس یرله رش نسردشلوب توج * یرلوظءت ۱

aنقد« دعق ر بولو و ےکح ن ناور نب زا رلب دتنا تاقو ه دلش مان قیع  : 

 : را وبههایس ئ س هي وللق یس هدوکو یدیا لن دا ولت ر ر یصبولب وي دصرقراب دلی |

 | کودلبا تاور فی مش ثید>ح شع زویکیا ندربمغیپ ترضحو یدیاراوکرزرب ||

 "سست تست توت دستت

 هلن اوض زا تعد یر اصزا ر د دیقم وروطسم ه دح راوتلا تڪ ۵ ۱

 ماشهرکصندادردوبا هدا ایز هب واعم ترضحورل دلوا لحاد هری ارع دحا ۱ ِ

 هدرلز وب ن ایا نيب هل وسر تاربضح راب داوا الوم جد هنس اضو ۱

 ءاروامو لب درد و ڪ مک اح هب هیدم ه دنن امز لع برخ ی دیفوت هبنش ۱ ۱

 راددلوااف هنداعس تداهش هدنا بواوارضاح هدنهفدنقربس تن یاب رهنلا ق
 هددهاشمنالو اهرکصندن اتو لوب هلبدهدن را رعردبو همقعر در راصت ارنوب ۱

 کس یللااما ردندولندیا تاق و هرکصقاج ند ردبلها رانوب وراپ داوامضاح

 هدنس ارغردب یم اباب ردیشپ رف رلن وب ( ص اعلا نب دعس ) یت ایقو یخی رات | ۱



۲۷۰ ( 

 | «دنقحرلن |یس هم رک با( اضارعاوا ازوشن اهلعب نمتفاخ ةا ناو تح ) |
 7 اوو ك رانشد یللا اما یدیانوت اځ هدیاعو ۵ دهاز ه دت اغیدلواهل ژان ۱

 بح ردد راذلک هم السا یع دقو ردیم و رخ (نو اخ هغمز تش هدوس) |

 ید رر وذ اكا هل هالا لوسر هد هقب اضم لح تولوا فک كلت |یس ر وا

 دش رلا نوراه بودیا لقت هب یدهم ی اقلخ ن داهل خرا وا لوا نامز دعب |!

 تافوهدهن ده نکیا هدنشاب ناک یدلبا هه 4 ۳ اخ مان ناری یس هدلاو

 | هلهاووهلهب رنو ( نابهس)رلپ دلبق یترمط > صاقو یان دعس ی زاغ بودا |
 تا هلباو رد روکذم وب 3 یلیهاو ناس ب واوا روھ تنم لثم تح اص5 هکر د 3

 هلن هد هنسکیا نایکس هکر دی وت اخ لرصعا نا هلهاوردکلم نب نعم

 | هنسارسمرح كنه واعم نوکر ب یرلترمضح نابهسیکرونلوا تباور ردروهشم |!
 دن راروصتح اصق بول یا “كل اہ ءا.طخ نان و صال هدیاو لب دریک

 (میظن) یدوقوابودیا منت یبب وب دهیدب نامهنایههرلب دلغاط بولوافرعء |
 ایعییطخ ینادعب اما تاق اذا * یتا نون الا یا لعدحا

 هنطخ هل وقمهب ندنب یک میگن دید دعي اماو راب مخي یلصف ع هشاطوت عل

 تاطخ هروب نم ه و اعم اها ردکع درلب داغ اط بوملکا یغج هلوا شالاشتا |
 یر ندا ما یدتسا اصور هدک دنا باوصا تراشا هنس اشنا همطخر و |[

 هت زع بر یس وم ترضح « دک دید نسرابن یی اصع هدنروضح نی. ولا ما |

 برق هرصع ند رهط تف وویدر و باوح و د ردشعا هل اصع ییاطخ

 بودبا مالک مطقو قلق فقوت ها نوقاترانی زاغوبادج یدلیوس هوا |
 یامززاغ نءد یدید هالصلا هب واعم ترضحیدم رس وک نیلکش قاشا رارکت ا

 نکودلب وس هدمز ردکماما ءولص تفو بورپ و باوج ناب“ هدکدیدردس رق ||
 ترمّهحیدرب و باوج ودردیلک دریذبلد دعو دعورک دیو ظعوو درعم و دیگ ۱

 (برعلا بطخ اتنا ) بودا بتن نح اصف كنا“ سال ءلاهاو هب واعء |[

 برعلا تلاق ه دک دلنید نیس راراد رس یرابیط> كنم وق برع نس هک عب

 سدا لکد كنموف برع نامهیهب یدید ( سڏ الاو نطابطخالاب اهدحو

 || ددهلپ واد هی واع» ترضح یدلپ وسوید ملکدیدما رمسكنس ابطخ نجو
 ۱ ن.تلامیع ارقفیش رقرلنوب ) صاقو یا ی كور ( یدلبا یل دصا ولد

 ردیرور س كن رازادنارهت مارک ب اک او یرب كەر. هرمشعوردف امد عن بسه |

 ( رودنک )
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 كئموق نس بودی انے اکران مد ردا ییسهعالسا هک دزح رههللا وهدک دتسا

 یل وتم تلا هاو هدکدرپ و باوجود یدردیا عنه وبد رد ېس انه كا
 دید انص هلا و یدل وب رهاظیئام « دنکودتیا لاوس رعٹم یت اها یدلوا
 هعالسا نکیا هدنش هاو یدلىاتافو هدمندعنکیا 0 دنشا ی رک یزو ردنداعکا

 هد هکمەراثد ك قر ندیدنکه ب واده تر طح بولوانذابتغاویداک

 نینخو بواک همالسا هد ۶لا ماعردیمور ران وب ر درو هشم یت دلا نوتاصوارپ

 كرلز وا بوصم ههر یس اصذادیدو ردرلشهروس نوه 6 ۱ زن ۱

 بییط مم هکینا دهه رلددلناتاقو هد هده نگناهدنشایمرگدزوبهدران ور دی رب ۱

 ردرلٌشعا تیاورثب دح ندرلب رعو دوعسم ناولعو رعورکب واورول تيد ید

 ند ۰ لک راشکا لا  زام هو یدردآ ۳ کا هلتهک رز وب ردە رو داوا تعا

 قرغتسه, .هروئرلب درو ؟هداب ور یاهافو ۰ ذود ید دوما نار ; اًعادوید نعشا

 اکر دناکم 2 تور وباوج هدنراک ديد کر کم هن سلوا دوسآ هلی : اکم رب

 ه دات ماوعا یدیا راشمرب و ب اوج ود زا وب انف هلن ومو رلوا نوعطم لها |
 ناو یدشماعا ضرع صاصتخا a احر ممه بواوا لوس ها دكا

 ف اد تلود اعد هللا یس أ وه ) بک نه لا ناسا ريال بال نمو

E:هنک ودوس قعا ۷ 4 تد اععس ۳1 د  

get ۱ا  eنوکرب ی>حبو 2 هد هده ه اشمنالوا هدب هلو)  

 را ضط > رلد در وا لح لا ی راق رس یعا رلدد روت ریرغیت 2 تمهح هللا رج

 هللا لوسر ه دن راکدید رد هاب رژ کا هک وسلبا تنع) هللااک وب یرب ندسلحم
 رل: درو نم! هیدسعک نوس ی وسرو یهالا بویم روی لوبق قەل لوا | |

 هکر لدتا ج وزت یرلنوب یراتر طح مرکا لویس هرکض ند هج دخ ترضح |

 رلیدرب و قالطءاثب دث رو دلوا هن سمامارلبدا هدز> این كز £ ی نار و ۱9

 نیئاوخرت اش بولسو 4 هشداع ترمه یس وود هکرانو ہل و رلب .صءدو

 راددروم اقنآ هرزوا لاح لوا هدنرلک دتا احر نيسلوا هدوسآ هدنندام تامرکم |

 ےس ح عم جٍ>ح

 ۳ سس سس



 ندنابولوا نکاس هد صج هدعهد هلمر نامزرب هن فو دعب یدلرب | ندنتمدخ

 هکردیراصناهداتفودا ( نامعتنهداتف ) یدلباتافو هدرصء . هجا وقرابض ءا

 | دناب لا یخو رادمان سراف ردرع ضهبلا دنع ردن اس یعسا هجلوق ئدقاو
 ]| موب بولوا رضاح هد ه ده اشم نالوا هدعبو هدنسا رعدحا بولوا اهتشا
 || هدهنی دم نکا ۰ دنشاب ترد یللا ردشعا روهظ یروکنمیپس قدر یرح

 | یرننینک ردینب رقرلنو ( مارخ نب ےکح ( هلع هللا هجر راب دابا تاقو

 | نینم ول ما ترضح هکر دئرح نبریهز تنب هتخ اف یرل « داوو ردیکمدل اخوبا
 | ندلیف ماعیتدالو بوغوط هد همکف وج مکحو ردي هع كرلنوب هې دخ

 | لودنکاما یدرولک ب وراو ههالا لوسر بانجو یدلوا لوا لب ج وا نوا
 | ع وقوه دف موب یرام السا هنب نکل ید رولیف ضرع هب هج دح ت رطح ۱

 1 ۰ دتأد یرش لسش شکلاو ه دله ا شغلا مک هجا وق یراخامایدلو

 || داوجو م رکلداءمهرلنون ه دش رقرباکاو یدهشاب لب یرکیزوپ یدروسر# ||
 | ند راکب نریم ز یدیا ردان'هنسمک دانعم ها دصور راثکا باسبنالا ملاغو |

 نوی سار كيپ و هود نی نه سآرزوپ هد هنس یودتبا چ مکح هک ردی ورع ||

 | هلفاوطاند هقنعهک هب راجو لوق فنزوب هلی هلیس ودنکهدن افرع بودیا ادها |
 مارخ نب یکح نم هللا ءاقتع ءالّوه هدرلفوط لواو یدیا نی نم یراف انعا ||

 | هفانعا قاوطا ردشعا قاتعا ےکح هلا هج وا یرلنوب هک نعي ردشلزا |

 ردپ صاع رلنوب هیلع هللا هجر یدلبا تاقو ه دنشاب یعرکب زول یدتشل اق ۱
 ۱ ردشاک هم الیساهدیعقلا ماع تواوا ندنس ه دیچ "هی ر باذح اهم ب اعصاو |[

 دارم یدل هسه دا نييه لک هءالسا ۰ نحافر  هکر داوقنم ,oR کس :

 ثداحهنسرپ دوخا ویدلو | عنام یر نوک مشسکودجا انها هس كلبا

 هلع یلک فوخ اکی نوک یغودنل وا حد دهرکم جم را یدلوا 9 بواوا ١

 | همالسا ی رطی مدلک تسار هرزوبا نالوا مراب هدتیلهاج نامز نکررک ی دلبا

 نع اض هنس هل رب و نام او یدتلبا هن روضح ریمعیل ترض> بودبآ تاالد

 | ود نس هيد ) اکر و هللا 2 هح رو ىنا اهما كيلع مالسلا ) هدق دلراو یدلوا

 | النادهشا) ه؛اسایدلراو هنب روضح رهمغ.د ت رضح هکنح اما یدشا نیفلت

 ناورصهکروناو اتب اکحیدلوا یراجیم هبیط هلک ( هللالوسر كناو هلال
 نکپاریبک میش هجتوب و باطخ هطب وخ نوکر نکیا یسبلاو هن دم مکح نا
 باوح وند یدیا هن ثعاب هککا م دقت ی رش ثاد>ا بودیا رم ات هدمالسا

 ) هک د یا (



6۱6۷۳, ( 

 قالا 8 و راج ید یناتودیا ضارعاندنلوف ءانب هنعودلوا جج اسحا

۲ 
 رد ینلاوح | لح مدس هن اڼج ت سض تودیا تع زرع هر 2س ۵ كلوا مدیا

 یک ودتبا رخ برش هلبج كج رک ماشحاب هکی د رویم اکب مدتنار رقت ریمطق
 مدروک را ه دذفد روت ول د یکدروک ینکودتک هتم“ روخو قس مالسالا دعل و

 ( نیدتمماولاک امو متر اجت تڪ راق هیفاس ین اف لل هللا هدمدا )یک مکودید

 ° دننراح هک الاح یدشکد هد هنأ ی هیقان تیکت بودپآ هل هک یدروس

 بلط ناسحو یدایوس ويد یدش ود رود ندتب اده نعيش بويا شاف
 رشم قى رلع رک كن اسغ لا جد هد لوا ید میلست یسزیاوج بونلوا

 0 ر رفت ولکد لوا هیلبح هدن از لوارع ت ضحاما یدلق اشنا نامبآ ضع

 | مدان ر تل صمیارب دن تصودشا ی رق ه دادنراهکرد هلی میتفنو ربهلو

 هکانفو یدرویب شو اطخ ه دعلوااتو > هسعول تصخ ر :اعرشیدلوا

 | همور کالم هلت اسر یرازف نب هللا دعو یدلوا یتر اما كن هب و اعف ترضح

 یه دنر اوج قشعد بول وا ین امز زوز وع كلم ی د شل وب هیلدج بوراو

 || رده رق فوصومیب.اوهبآ هراپ یعرکی فورعم هلکد هیت ضرا هک هط وغ
 0 هب واعم ترمضحو یدردب وک ندرهخ نم رهدیا تدوعم اش هسردآ نح اکی

 نی دلوا لصاو دب زی هدک دردنوک ناما م ات بوروک هيج و هجو یهج وتلوا

 | ریطست هالقت ندنمظتنم كنب زوج نبا وری رریا نبا وبد یدلبا تافو هلبج
 امدقم نکساردلکدزب اج یس هلزاب باصالا نیب ءان هنب دادنرا هک هچرکایدتنا

 : کو دنکودةمادل هدعد تولوا كنا هلس داعس ی ور كهللا ل وسر ترس

 || هنایصفتنیغلوا لبس بیارغ *ردانیس هیاکحو یلبلج هتمالس هکر دی راشازوک
 ۱ ردی دم دو وایینک ه دننابقو یخ رات ترد یللااما یدنلوا نرخ

 | ردذلویقم ی هتم هک رذیعا مایس هدلاو بولوا یس هدازاعتعم تالوسرترضح

 تریضحارا رهویدلروم هرلنوت تراعا نالو ا هد نفر صد یدناوا لة ی زانا هک اتقو

 ینامهللا) بود روتوا یی هباسا هدناوصو لعن نسح هدن زید عاصهللا لوسر

 || ردراشعااهدوب دوسیرانوب هدنس نر روسیرانوبنب یب راتیتب (ام8:>اف امچبحا
 یدزویب ( ربع الاما كيلع م اللا )۰ دکدلک تسار هاوار ع تارک وک |

 ۱ زوهط نوا « دنناق و رغب ت رض ح یدرو.ط دعلخ هل اما و یو مظعلو

 || ردمللا دبع وبا یتینک بولوا لصالا ىب رعران وب ردشعاوب هدنشان
 لر صام د ردندن رالوف یودتا دازا كني رلتمضح مرکحا لوسر ۱

  ( ( o )یاع (



(evr) 

 یدلبا رظن مات ناونعوردق نال وا ندنتمج ناوی راوجو سابلو شرفو
 هداشوتارفتساوب د نیش شلوا لصو هدلاقاوماج برق هنضرع مالسلاراد
 دادرالا دعد هلدح اما یدلق تاوصان فیلکت تسهلک هم السارارکت بوئود

gr ۱۱ دن سه سقف ن تعشا ردنکع ىل ۵ دک دردی م ی رلتلب تو  

 ترتضح یدلق توعدهمالسا ةن هرکص ندقدلوا یکن هلاتق یلک تواوا ||

 | یدلقتیغر هلح وزتاکا یەو مه مایتادنرف رتقبودیا لوق دا قددص

 . بوشلواادرپتاینغم ندر «دنزاسو بان *داببواب روق سلخ هدعبیدرب و ناوج |
 | تح اصم تودیا مات باتجاود رده ارج هد زد هماشحو مدمس و هل. |ا

 هت اض دے )ندنرامشا یراصنا تسات ی ناسخ یراوح لوا نکنا ه دددص

 ع رکلا ةت رامنیا دعرمق لو هتحفغح دالوالوالا نامزلا ین قل امو عهتع را

  #لتلساا قیصر قفهصت #ءایهص م ملع صبرلاد رب نمنوعس لصاا |ا
 | زت امییحنوشغب لوالا زار طلا نم فون الا مجاسحادیع رک ہو ولا صج |[

 نوهصم ه هل ج ةدنراقدوقوا ىتاباوب ( لیسلا داو لا نع نول سا مهد الک |
 | رذکناسح تاساوب هرکص ندک دعا رشک بل یراکزور 9 ورث ان موظنم |

 نیرطاخونلاح كن اسحوب دردشعا یظن بودیا فصو یرمالعو یرقلوح مزب ||
 وند هلروتک هقوش هدا زندنوب ی و بودیا تاغتلا هنب رلنغموا هک او یدروص 0
 راکوا تسم هل ج لا راعشیب تاغرت ر ایس تامعنرارکت هدک دعا تراشا |
 نیا وب هلبج هادلاح یراکدتیارازشرب نشا یهآورابکشا یب راز و کو :

 قثورد هکلب تلالم همالسا نرد كرو نته ادن هنغو دلوا دت و یدلبا دادا || ۰

 ( نر یدلبا دریا ندزوب وب یتادو نانآ |
 رولا هصحلا نیعلا اب۰ دعبو * روختو جانم اهبف تك
 رغ هلأف یذلا لولا ىلا تعجر * یینلویدلنلنماییلاب

 رضه وا هعییر ینارنسا تک و #* رفهنضاخنایرا تيلو

 0 رص ]او عملا ن هاذ یوقرواجا * مثعا ىدا ماشلا نیک نو

 ربذلا ییع ريكا داوعلا ریصب دقو * دعد یشانسو هباوت داع ندا

 هک ی دلغآ ردفاوش بوروا هنب زوب نیلا هرکصن دق دوق وا یتایباوب هل اب ون

 بودی انیخداکب یی هب رکو یدلوا قرع هلیست لسو سیر هلبا كسرش
 4 اسح یو بود روتک هل ره راند زود هدعب یدلوب ررعم یس اکی تدش

 | هثناسحا هلیج ےباما یدتیا شخ اکب یدرانید زویشب و یدید هليا لاصیا

  Jحاحا )



)۲۷( ۱ 
 ( ین اسغمها نا هلبج ) یدیادب اع شک یوقو شد دنا مخرب ردشعا ایحا |

 هی هاعایبسن بولوا یریکریم كنماراصف برع ردبرح نیرذم یمسا
 | توعدهمالسا بوردنوک همان لیهون عاج" هیودنک هللالوسر :هلذلوا یهتنم
 یدقاو اما یدلق مالعا هلبا یب وتکم هنرمضح ودنا لویو خد لوا یدرویپ

 یدلک هم السا ةرکص تولوا سصاح هدنسا رغ ومر هل رع ترضح هاو

 | یتمالسا هدنن ام زریمغل ترضح هکردژ اج جد وند ردحا یسکلوا نکل

 1 هب هني دم هليا ینوعد نت امز رعو توط هدنبرامایک یش اجت هني بودا ضرع

 : وشرق هپ هني دم ءاسلو لاجر هک رد روه شه موب وب ATT هلجار, زهلک

 | هلسر اف زو هکرلب دلوا ناری هنتش زو بی زو ته اجو ك هلبج زاب دقیچ

 | یدشکروا راهدالق ولتحر عص یو ش٠ وک ونوتلا ینکا یدر ککهرهش

 یسودنک یمهربا یدلکی اد اد رع ترض > لوا نوکرهدق دلش لزیمر و

 تاقتلا یلک بولا هنن قا دک درک هن روط> رع نرضح بولوا لخاد

 صفری ندنس اب امرهدارف یب قافنا یدلبا ادااعم یجع لواو یدلف مارکاو

 یدل اح هژلتر دن روص توالت ر جد لوایدصب یترازا كن هلبج قفاوط

 ترضح صخش لوا هلبا هرازف یب یال | رب هکاتقو یدراقبج نب زوکرب قح

 هلبجوبد یک ودروا ۰ دق دروص هیلبج یر ترمض> یدراو هتیاکش هرع

 «ازو ک كن لس نهرو یدلبا مکح نتبدنیکعیا فارتعا هنغو دروا ید

 || یکم دتله اج نامز هلیجاما یدلب وس وید رولوا م ز الد وقف بولب راعبج

 | ق رفادج نکیاربقح نی ریقحرب لوا مل واریما نیربما ن بو یا كواس ه روط
 | مالسایمپ تاناوكعجج مالسالا نا هکید روی رع ترضح هدکدید ردیف وپ

 7۳17717۳57257 هو

 | نیدلا سیر یدتبا بولوا زوضعپ هلبج ه دقدروپ یدلیا دعرب یناهاکنس
 ۲۱ یدلآناما وی دانم هروکیکرادت نوک کخرات بولوب رولشهم یتداتزا هام االک
 | یدراو هم اش بوناتآ هک لوا نامهبورود وا یتمبا وتعیج هلترارح لواو

 | یدلک هلق ره نالوای ر اصن ریما ه دنامز لوایدتکیدلکح هب هینط:طسق

 | رایوکهراپ هچن بودیا ماتا هللابقتساو مارکا وزازرعا هب ودنک ل بقره مرجالو
 || تامز بودیا نیبجا ررقهرلبارمس یلاعو یدرب ورو کر و هګنندنسهنب رخو |
 | یراصت ما یطش مان یاس نب دم اشحر ترمضح هک هرکص ندنروره ۱

 یی یک داوا قالم دکع نا هدناو الم نیح یدردنوک هتا ار هلقره نالوا

 یارس ما ٹنحا یهد هلبح ماسح هک اتفو یدلب وس ود یی روک هل.ج |



۲۷۰ ( 

 نیدایژ نامزرب هدلاع لاوا ( نایغس وبا نب دابز ) رای دلبا تافو نکیا لاو
 كن هب وادم ترنضح *رکص ندن رهش هليا ین اونع هیعس نب دابز لصفرب و ها
 هنس ون و تودیا تسن تابثا وید ن ايه سوبا نداز هرکص هدنن امز یفالخ
 یدمزاو هنلس هرکص ندننارب دیو لر عحو راد دا تاوو اود طم ه دخناضر

 تععش ی و کاخ نلفتم هل اغ رول نخ هک روناوا تناکح راد دانا eS مو

 ۳۹ رلعرمطت ند لغت كروب نقاء تالو نالوا یتموکح تڪ بولوا ح راتو

 ضعى ودنک هپ ه وادم ترضح نکیا لکد یلاخ ن دعا قالخ ضورعم

  تعوکح مدار دعد نممدلیا طب اه تالو وال ام اقا ارع نوصکنسو یدعبا
 ندن راف وخ رلب دتشایب انعم وب زاعح ۶ل اسها هکاتقو یدلبا اجر وئدرد زا |

 ا هن دم رکم چ درع نا مرج الفرلب داو یع اعد هنعود نولکهرگ ریا دنع

 نینمآهاعد لوبق هلبا نیما نینموم هلو یدتااعد هنعفد ءلدانز بوروط وشرق
 یتیعطق وید ردعن امهکیک هدذو یداوا نوف دم یلارب « دقارع بعع رد یدلوا
 . ندسلح هدک دمروک سس اتم مش رش ی اتاما یدلق تروشم هلک رشیضاق
 قاروصضحب وند کو دل وارسل ربع علام نوعن رشک ی لخ هدقدقبخ هرشط

 حار جو دردی انم قل وا هدشارفرب لعب نوع اط دابز روب ناما یدزتس وک

 دادزاو موت یردقدرراب دا ائغتسا ابطا ه دک د تیا فیلکت ند طو بوروتک

 لات هدتل اح لوارلب دمروا لا هدب عطقوپ دزاک ندزعلا مزب مولعم رود ءا

 هتفب ےھاندخا اونوااع اوضرفاذا حسان صاخ) یدلوا توفهدن اضءهررهش |

 لب شست یدلو لاغثتما تصح رز هننوالد قل رس صا ( نوسلیم مهاذاو

 یدناوا نفد هدهفوک عمااج هرکصندف دل وا افا قلخ مومذم هلبتموک-یارع |
 یدلیامچ یتلها هفوک هلجج داب زهکردلومنندب راصنا بیاسنی نج را دبع |[
 سنصاح ہل را صنا صءب ی دن یدل وط هلتسانا صف و هجرو دم نج |
 تءارقییارب نالوا دراو هب ودنکن دل اط فا ن لع ترمع>یدوصممدناو |

 | بب یعینویبهودقنعلا لیوطرب هکم دروک ىنا هظقیلا و مونلا نیب یخ دنب یدتنا |[

 بحاص هکعد قلاودداف ن ن هدکدد نیسعک نس یدلک هورج هتک لکشاا

 ییزکودرو هرابلواویم ا د مدنان وا ی ؟ رونا واندوه وا مرجالق مدار بوک روف

 ند رصف م دنامه هجر و با وجود لدم روح رلدا مدیدییصعس نالکوب

 يدتغ اطیلخوبد كراو هرکی وایوا ۍدلوا نوع طم ربمآ یدلک وشراقیسی رب

 نود وم شعلا زوبحوا بواوا یدیسكنم وق هد له اج نامز ولید

 ( ابا )



۳ 

I 2. ۲۹ ( 

 یراک دلبا تبعبت [CET CSA LEBE OE AEE توعا دصق عابیا ٥ هو دن ک یاد اما یراک دتا

 نيب اکب هکردند ردقلا لیلح ۶ هر اڪڪ لوتشرلت و ردعف اوم ره شا

 : نوا مهفنو ملعت یتشرط مالسا ن ورع ترضحو ردلخاد هدنس هرمز

 | تدیا ل وخد هب هءلق ه دن خد رستوو زب لراوکرز نوا ی ودردن وک هب هر

 | هدعطنم ازوجنا اما ردراو فالتخا هدنکرات یافو هک هجر کک ا ردرات وب

 | هدنسهنس رییخرد یعازر> رئو ردشعاناس نیرلکدتا لقن ءدح راوب

 هدنس هلج- كرار ءتواواند هاڪ تاداڪسو راد دلک هم السا اعم هليا هر رهؤپا

 هدعد الثا هنس اضف ه رصب رادقمر ه دننامز صاع هللا زدبعو رلب دنلوب هل

 || مزهبهرمصب هکر لیدروس هدنعحرلت وپ نرس ناو یرصد :ندبحراب دعا اقیتسا

 | یدرا درب و مالش هراودنک مارک ةکثالم یدلک بک ارولزبخ ندرلنوب هدر رصد
 هلیبعرت ابطابولوا الم هضزهاما رل ید ورخ وب د یدردیا مالسدریجدرلنوپ

 ضر, وم الس, هب ودننک هک الم هرکص ندق دقن ر عاد هنر ص سرا دقن ر عاد

 ۱ aS الم میلسا هنی ل وا ناد اف و هحل وق رلیضعت اما ید ردا وب دی داوا

 ۱ نيبو ا یرلتینک (یراصن الاهرگ ن پعک ) یدلنید یدلوا سلیم

 1 هدنعحرانو جدید تم ا قحردب وم هنر تاب دو و حالص یرلب داعس هر اهعاا

 نیعب ات صعیلادنعو ردیدیناهکا ه درلن ون دا وق ن رکا در ندعلوا لزا |

 | یدلکدن روض حر چ هل حق ردنکس او یدنلو هلرب هد رصم 7 ردد ناس هز |

 ۱ ند لء ترڪ اما یدلوا مناضیزوکربهدنا توو هلی د هرگوب رب لاتفو ۱

 ها دنع ۰ دک دتا حد د یرنص مهن واعمو رانتیک یناهعت رل تويغا ت تعيب |

 | كيزاغ نب یزپ راذو ردند رلنا وا بمان ندنن اج کلاه رکص ندنص اصوزع نا

 ن یبا تار هدو مول بوتا وب هل هد هله ااو اسو ردن و هرقع رد,لاخ ۱

 دايز نب عیر ) یخرات حوایللا تاتیقواما ردشلوا هدنلا كرلن وب هراخ |

 | اتق كني دع نب رعحو یدیا یمکاحناسارخ ندنن اچ دان ز راذوب ( یئراح
 | هنحور ضف بوقیح رم هعهج لواو بوئوط یی ام هلا نیناواکب «

 لاو خد لوا هرکص ندیآ کا نکل یدشیا ررقم ( هندعبار ن هللا دع) |

 | تواوا ندمارک تاک ایدز لنو (تبات نب عفر) یدنک هنقب رطیراوکرزب |

 لس ی A انهو هد چ راها ورلندلوا راح ه دنهف تصم ||
 ندنو رط بلح رب هلسیم کاره هد هقزب دالر و رک ص ن دنن ن روم وابا ۱



) ۲۸) 

 | یاربوئود ههللا تیب ولم هلرون ی ارس مرحبونق هنلزنم كرانوب هدنرکدتب
 هرکص ندق.داوا ماغیم انن نکاسمو دجمهور دلوا نکاس هدنا ی راذقم |

 مکاح هدنایسایع نا بودیا رفس ه هره رلنوت نامز لوش ورلب دروس لد وګ ١

  ندنلزمم ینیدرلناءانب هلالحا یغدرو دوف هنا زم یلوسریترمضج ان اس اپ دلوپ ||

 | ها كيب قرف ی دوجوم فحم هدن امزیوذنکو بورودنوق یبوباوبابوتیچ |
 هدم ورد الب رل ودننک ر دشا تیاعر بولق مضنم هنف استا دبع قارقو |

 رده دنا یرلقب رشرا ره راشنل وا زر اف هشد اعسند اس هدنراو> هبط: طس

 | هبواعءنب دب زب ههل وف ثانی خ روس ردشل زاب ه دنهف هینیط؛طسف لصف |

 یدیزب نکیا هدراضتحا تل اج بت وراو هنس ازغ هیننط:طسف اعم هلیرکسشع ||
 اکو چمران مالس ندنب هسس ات مس وا ی رکاب هقاداو هکمره ۲
 ىە ) دن اق هللا لد اب ثب هللاي اسال ثامن م ) زدشهروپ ملک وسار ۱

 | ىا یلاعت هلا هسلوا فصتم هبا تفص هاب كرش ه دلاح کو داوا هکوکره ٠

 | ضرعیبدقدلوا نک< تکبکج بولا ییژانج بو یدرویب ویدرلبا لخادهتنج ِ
 هد زکمادقا تیب نامههدتیاوزریامایداءاتیصو و دكرودشاقاریانوددع |

 رییخ تولک هم السا نکیا ه دن دالب ردو یععا ردرلشعد لدنانفد 1

 ایا رڪتراب داك هم ۶1 لوسرترضح تمد خ هژرفعح ترڪ م دن زات یی

 یدردیا تب ان هد هر « داتف الخرعو یدردیا تم وکح هدنع هدشنامز |

 تب اور ثب دح ز وی وا ندن رطح ران وب رلب دنا تمه لخ هنوز ستو |!
 نایتلوادعح هدن» اح لع لنکحیکبا هد هب واعم هلا لع ترضح رد رلشکا

 تل هبات هصقلا ردشل وا یلاو هپ هف وک  دننامز نافع ترضحو زدرلنو |
 هک دات دصخ و ردندننا رق نالواردنلا فورعم هللوص نحو ندنس اهقف |
 ريما نح نمارام اذه قو ادعل ) مالسلا هيلع ماع رف هدنفصو يفت كرلتوب |

 | زادک ناجزاسرب لرازاسنالبرپ وهدوا د لآاک وب هک ی نعپ یی شیانغ (دواد لآ

 ناک مسجلا فح هنعللا مس وک هما رض زب ر دک ید ی دار وزادرپ ی

 رناسو هدنباين هدلین تردیرانؤب زرع ترمض»یدیاراوکزادناربالا هلراصتینک ||
 | شکلایرع هدهکم یرلناف و یدرل رولیف انفا هلبا لب دن هب هنس ند هنس یلاع ||

 3 موم لاک « دیاعح "لاو هرئص ندنش هصق 2 ردعقاو ن هگنا ه دح وا

 لوا دا وسر ترمع>و ردد اش یراق دش راق هب هنسهک و بواوا قع هب اعحو

 1 توالدییس ه روس ) كنز مشت ًارقا )ارك اود ز دول ذقن رش "هروس نالوا هل را

 ( یراکدتبا )



KOD 

 هک دیا تاو نویعا ددر هم اجر الصا رکص ندخأفو رلنا اما یدا یک اح

 تلط)ا دبع ن ٹرح ن نایفس وا ( ن دمح ) راد دا تم اما ه درب رح

 هجا هل وسر ترمضح ندنابفسوپ اما یدلک ةمالسا اهم هلی ابا هدف ماع
 سم سم هلئح مالسا هدب یدطتوط لوبقم الوا یرلمالسا نیفلیامقاو اذا

 راسوهدردب .( یراصناناسعت نهراخ ) رایدناوب رم صاحهدنسارغنینح تولوا
 رداصم ی راک ودیا ندب اها ۽ الضو بولو ا دوج وم « دردق یلاع» ده اشم

 بورونوا هلهالا لوسر هدنلک-ش هیحد هد ها رقم وب لیربخ ت رضحو

 یتا ت هراس نب لوسر ترمضحو ردراشم روک رلنوب نکو دعا تبح اصم

 نی رور دب رپ كنه شف هرشع ران وب ( دیز ن دعس ) رد راشمرویب مدتشا
 ردسهح وز لر ع ترضح کد اص یس۰ ریش هغو زدیس هداز یگ تب اط>

 ترض حر اب دچا ترس هل. هعطاف تونا بولک هم السا لوا ندر راو دنک
 هجا وق راض ءب و رلب ديا تافو ندزوکبویلوا للوم ھے الورب جج ندلوسر
 بب رفهشیم؛ نی رشنس یدیا مدا والقول وب نوزوارب راب دلی لن هی هن دع
 ترضحرلت وب یدون یرلترضح صاقو با ندعس یتیم بولوا توف نکیا

 ۰ درل ارغ یربغ ندرد هد هیقع ر درلشغا تیاورثی دح کس ق رق ندربمیب
 داعمزکاورلت وب کار دادب ان اعم باککا نانلون هدنراتددخ کلوسر تّنضح
 ندکعاتسب ی رلثل رم یرافکو تسکش ینیکسشم مانصا هدّلهاجنامز

 كني زك باصکاو ردیفةنرات وب ( حو رشم رکب وا ) یدیا رالکد ی اخ

 هک مفش ةرکب هفاطو نکل ردحورمشم یعما كرانوب هدلصا ردندن رلمرکم |

 دان ریغو دایز یراردارب ورلنون هکر د هيم یس انا ردحو رشم هلبهرکب وبا رلتتک |
 رع ت رضح هرکب وا و داز نیکعا ثد اهش هنیرلکدنا از هللا هبعش نب رمغم

 هرکب وبا نکلرلپ دتباهب و !عیجج هدنرکدرب وه و هدوهش هلجج هدعب بروادلچ
 (نوناخهنوجم) یدلفعنمرع ترضح نکلیدلبا ے ضعت یداهش بوک تباثا

 یجندب لر رعههک رد لوق هحور هداضَهلا هرعیرا ودنکلوسر ترضح |

 ما رگ ردبلعوا تالصملا ما یسادن فرق كن هوي هک س ابع کا یدیا یکرات ۱ ۱

 هللا لوسریدباهرب یرافب یش عسا ام دعمر در ورب نغو دلو عقاو جت وزت ن کد ا ||
 مقاو دل مانقرمس ۰ دننییامهنب دما دکمیراداقو رلدد روس لب دښت هن هن ويه ا

 (یراصت!بوباوبا) ینایقو یے رات یکم یللا اما ید لق سابع نایب زاغو یداوا ۱

 ترعق هي هدم ند هکم هللا لوسر ترضحو بولوا احد رکا لده اشم ا

۳ 

۳ 

۱ 
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 ا ی ی ن ن

 دادش نكي رو یدع نب رعحروب نم ماالب ومها مرج مرحب الف یدنلق
 یرفنلا باهش نب زرحههویسبعلا ةبعیص نب هیصبقو یناریش ليسن ن عیضو

 رک هدب رق ماش قشمد یزذلا ناسحنب نچرادبعو یرفلانایضنب مادک و ||
 ۰ دعب ے رشیضافاماراب داوا نفد بوق یرا زاع بونلو آلت ۰ دهی رق مانرذع

 | وتد ردلکد هتف الخرد هنن ادو ۳ الص رجح عدا هش توزدنوک بو ۳

 نيقن رش نيم رح ناکسو نع و قا عو ماشو رصم لیاهاهصقلا ردشهدلب
 ۱ دصقلاحردشدل اتو یک نيفص * هعد وو لنح 2 هعفوو لاقو لف هن هاتف لرعح

 | ن دع> تروص هنسصعب و لانم و لامو لد هو اعم ترضح هدنرلک دشا

 هر ھن . كه هر وأعم ترصح قح یدلبا هراکشای هنتق تورو لاثء ی وجا

 لوا هدک درو مالس ندیاج ءارو توراو دتا ارس رو شاع ترصح تولک

 7 ۱ كدلق 2 ا ند هن یکملح هدناتو یدع نر ن اتع تهس و ییاطخ ۱

 ۱ ۱ * نمودن ک یزرهدلاو یک كنرضح هکب دلوابث اغ نامز لوا مالح مب هدکدد :

 | منی ارهرفاو نامزلوا هدنفح لرعحو یدرب و باوج وید لدر وکروع#۶
 | هک رد ضع ندرلنا تاساو ترهشراک زور هت هدننسام ید تما بوئلوا ||

 ) مظذ ( ردییظن ی e هرشمهو دک

 . ررشلا رعح یرلهمصبت * ریئلارمعلا ایا عفرت ۱
 رس الا ز اک هل تا * برحنوپ ودم یلاوسپ

 رز و هما ا هل * 7 E 23 یرب

 دید یا روطااهاساطو * رڪ دعا ر اجلا ترا

 ۱ ریطم ناھ. مل ن اک * الوح هلد لا تصصاو

۱ 
۱ 

 بیسیم ی تم تی ےک س ےک

 ه دنشرش ن اضمر یح رات قلا نوا ليعلار اج ن ( هللا دبع ترضح ) 1

 ۳ ندا ییحیدلوا لحاد هر هن دم واک هم السا ه رکص ندنلورآ هدنام :

 9 همه و دنهح و هک ردکح هلک ۳ رخ هرس موا هد هہظ> هللا لوسر

 | بوروک ۰ هس ل وا ناکا یدلک هکرب رج هرص ندن رلک دید ردراو كلم |

 یقرشم هل داعسسو ساد تودیادج ههحترمض>راید رکاب هالا لوسر

 تاطخ ن رعوراب د ردنوق هنصاخ تی ورلب دهشود ن راادر [مطعت هدفدلوا

 ترمضحهدننابم در تمارپ رح 4 نعل (همالاهدهفسوب ) رب رج هدنفحرلنا

 نادمه ه دنن امز یفالخ كناععویدراردبا فصوود ردینک قددص فسوب

EE) 



) ۲۲۶ ( 

 هنس هصح كسیفن تباث هک ارپ زرلب دروپب هچوت هنجوژورلب دتباقاتعا هدعب
 هوا س ول رخ جد هکلد هدک دلک هنلط قلوا هب اکم هل وسرروصض> توشود

 لها ه دابز ندرفنروب نانلا « دارع لوا ه دن راکدتا وزو قاتعاو اشاود
 ها ام ترضح قحر دتا قاتعا هلا قتنس كهللا لور اقصاب با اب |

 اړ زرای دليا فصو وید نب نایب یتسب ریغند هربهلتکرب بودیاباوج هنموقو لها |
 لاقلا مچامهدنناذدح یدرویب نیبع هی روح هللا لوسر هرکص یدیا هرب یرلوما
 ۱ اهیلع هللاذچ رز یدیان وت اخ لا و لام بلاغ و لاج تحاص
 | ردندنس] السمالسلاهیلع ینلانوراهردسکل واقالطا هب ر | هرلنون

 | رادان مامە دننکن :a یدلکهنب روضح هللا لوسر هک هدنامزیعودنلوا ریس
 || هری ه دب*ق او «دنراقد روی ر اسفتسا وید ردد هوب بوئلوب مسی ک ||

 ۱ ییکودش ود هم وتسوا ۳ نکا هرزوا كع وا یر یو دن دم جوا برواو

 هنکلام هدم نس هدک تیا تب اکح همع نا مان هل هک ت و دلوا هدنحاکن تګ

 | ردناشق لوا ناشد ون یدروا هلسر کبود قحا نس هدنساجر قلواهح وکنم

 | قاتعاورلیدلا بوروسرییعت هلبا یچقاو سو بلع هللا لس مرک لوسر هدک دید
 ۱ یداندنرهاشم كن اس تادیس نو سو تدا عوار ورلب دلو حور تودیا

 ۱ هدک دنا صرع هه رطهبه ههالالوسر سفن ودنکر اږ دید هي صاع

 | یزوح ناورلیدل عور ی وز هجا وقد ایضوید راب دا حوزتو لوبق بولا

 یللا ه دعب راپ درو قالط ءان هنس رک هدعب راب داوا لخاد هرزوا یت اور

 هل مذخا رخ تمالا نیب هکرد یقوک (یدع نیرج) نادنن ایقو یخ رار |(

 رر توج بولوا قاطع ماوقو ماوصوقح لاو تشم یادو حالص ||
 هاش روط هدّع> مالک راهظا یدیا رلشلک اعم هلا یدعنی ین اهیشادنرق |

 یک و دتا هدنفح لع ترضح كن هب واعم اءاد اما س لزم و ج ار لیجو |

 ندعشلد وف اتو مچ سهیرانا راه ھن ندنعسق ەش ویدا روصهتهردغ |

 ۱ لب و تفاطو ربص هن 1 لر نکا مکس اح هد هرم یدرازلوا یلاخ ۰

 1 نیل وا هرزوا فوفو تم الص ه دناذدح یداوا مکاح هک دانزاما یدردبا

 هر واعم نینم ول ارممانوقیح هرم ی ا ودنکت ورم هاواردأف هعصهیرعحراتفک 0

 | صوصخو !نیکع د ( هل هنع كيلع نبذک )رعت جءهدکدندیدروت هل ود نوعا ۱

 | ضرع هلب راتداهشموف هاسور لاو خب رش *ينداق د اله واسم ترس |
 تلط هم اش الولغمو اس و یسک رفن ترد نوا ندش اهکاو رعح هک ات یدنیا |

Oy ۱ 1را  



) ۲۰۶ ) 

 هيلع نوراه یسا دنرق كن اسوم ترضح هرکص ندید تربضح لعو

 روضحب صاع نورع هدکدید ل دار دغاکا نکدا ه دنس هل زم مالسلا ||
 نوغزا ییعب ( تالقع باهذ عم كال وق نع یرمصقا لا زوععلا اپبا ) بواوا |

 ۱ لوا ه دک دید ها مالک طلخ ل یکودیا قو تالفعو هک ازوا یژزوس نزرس ٤

 ید نس و لخوا ك روع هیغ اب هرب بودیا ب طخ هورع نوم تفع نوناخ |

 لاجتسا هلن رجا او یروهشیلیعب كنیراتروع هکم ككدلاو[هکنسبراب وس ||
 ۳22-1۵ EEE شرف بولوایمهروکذ منو

 | اما ردشعا فرصت یب یس هلجج « دق دنلوا لاوس هک ه دلاو هدک دتا یوعد |

 دهبشآ هنسخنق ند هلج هک انیدرب و باوجود نب زلب نکو دیا ن دنسمن

 هداز ندن رب اس كم اشم هلبا و ن صاع نالوا هم ان كابا یدلروکویدهسا
 | (ع هللا امع 4 واعم هر وناخ لوا « دک دا یاوسرود یدسکت ییسلوا نیغلوا |[

 ۱ هسیا هن كنجاخ نیس هغلرا هللا یراص وصخ نک عی كتجاح ین اه فلس ||
 | تلطراشد كم قلا ن وت اخ لوا هادک دلدا تاطخ هلءطل ود هل وسا |

 ۱ نا خم رات لیصم وند یدالق تمهو لج هث اک سا بولد ر وام ات یدلنا

 وب یودلوا کک تی اور لوا هج رب دقت ول ردل وقنم ه دی ربغو هنس :

 اصر > ماع دزی( ا ریما هاب ورداوګ هن رل لالتخااملاعیرلتداهش

 ۳۳ هزلآ د,عیدر رب و ا هند رد یدر ولا ندروغوارب ت درد تولوا |ا

 لا یددع کت اجوز هحاوقرابضهب و ردشلا تروع زویجوا هل وق "زا :
 الوم تابقو نالوا عقاو دکاک هل وب ندا و عطم ی رد ج رد عشب هلم اک

 دعل وق رایضهباما رديت اعقاو یخ راتیللا اعیجج ه دہن یروج حرفلا وبا

 یرلنوب یدلوادراو ه دنتعدخ هللا لوسر اح هن ردارب و هپ وک ردد فاتح ۱

 نام ز یاد رجورکب وبا هدعب بوردنوک هتم وکح فل د اط لو سر ترضح ٣

 | هعالسا عقلا لبق یعازج نه اک نب رلب دتا اقا دنرلتفالخ
 ۱ اعد ريخ نوجا متن هدنلاع باش هرلنوب هللا ل وسر یدتبا ترعه هادی نولک ||

 || ترضح اذه مم یدلوا مقاوضای ه دنرانس اح هجنراو هنن اک نیکعتا

 | ندنهعیش لع ترضح هدعب ردرلنو سرك رفت ترد نرکه نان ن اع |

۱ 
1 

۱ 
| 
۱ 

 ۱ هر واعم یود:-کحرخا ردرل ڈٹ علو رە اح 2 دنعص و لج هعقو بواوا

 ی هدشسحو دن کک هر کص ندن راک درد زکه دنننالو ماش نیشاب بودیا لتق |

 بونلواریسا هدعاطصم یب هورغ ( نوت اخ هی روح ) یدردنوک هتسهج وز

ED 
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 | هدوجم لاصخو هنسح لاعفا بول هم السا هرکص ندتسارغ دحاردن دعارک |

 یک نازدابو ید نحر وكوا ه هسعک یدبا هدد صر یکل اخوى ایا
 غیلب ءاڪڪفر هاو مالا رعاش یراصتا ید عش ھا ھنب د

 بودیا فلخت ندنسا رغ ك وبت ردشملوپ هلبب ه دنس ازغ هبقع بولوا م الکلا

 | تب صاع یبا ( هبعش نا ه ربغم ) ردیرپ كن هباعک ج وا نالپ رپ و هپ وت ه دعب
 | ۰ دق دنلوا لتفیشک حوا نوا هدنخم راتقدنخ ءارغر دیسیع وبا یتینکد

 | یشاب ل رابم كل وسر ترمض> هلغبس لس ه دصاص موب و یدلکهمالسا
 | بو وب هلبب ه دن سازغس وما كلر و ماغو یدیا لوغشع هتسارح ه دنج وا
 | بودیا رظن هسعس « دنتاح فوسک هاو ةرلیضع» ر دشلوا یعا ۰ درلاش/لوا

 | ردشلوا الوم ندنت احرع ترضح هنصف نادهو ردشعا [ یرو كنب ززوک

 || ترضحور دشمروب لرعهدقدنلوا تم هلبا ان ز بورد وکم کاحهب هرصبهدعزو

 ۱ هنور دعوا لع هر 7 بودیا مو هوك نامز ها ه دن امز ناعع

 | هاوفبعش ردشلوافرمصتم هجنولوا بولوا مکاحەب هفوک  دننامز هیوام

 | تاهزرک هتردیسوموپاو دوعسم نیا ورعو رکیوبا ترض>ردرد تما تاضق
 : هریخ» و صاع ن و رگوه واعف ردرد تنطف لها الام ن زر ىر ین تام

 | تیاور ندیعف اش ماما ی دلا داع ن اطلس ه دهنه“ نام راتأما رددان زو

 داب زو ه رمغم و صاع نو رعو هبواعم نادهالا لوسر باا بودا |

 1 تك ندنع ودعلوا 3 ا قلعرد شاز اب ويد رداکد ل ودشم ی رلت دا هش ۱

 1 یس وا تادا ټسا نالوا نداتهح از هب هربشه هلتسا ور نر و صقن هت راما

 : بولوآ كن هپ و اعم لغ وا كل ایقسوبا داز ه دنع رات ترد قرق هکارب زر دلم |

 ١ نادانز ندب دنک كن ایفس وبا همس یس انا كدا ز بودیا تداهش راج ع حوا

 [ هی واعم رخ الاب بولوا قح الرام یلک هب هبما. نیغلوا تباث یغوداوالماح |
 ند روغ وارب یتتلانآ ناعونیرح و دنه و ت انمسو ن اسارخو هف وکو هرسصب ||

 ترضحت ک بطلا دیع ن ترج تعب یورا كل دکر و
 | كب ابح مھ بوراو هقپ رش ماش ه دنت امز تراماهب واعمر دی نق یسبع كربمغیپ |
 | ب انع نیعو بودیا باطخ هی هیواع»نوت اخ لوا ه دکد تا مب رکت وید هل اخای ۱

 | نعد كن هدازیعولدتبا كل هلا نا رفک نوکن مهداز هریشمه ےب یا بودپآ |

 ۲ تس لهار ادا هل ارج ییهتس نالوا كقحو كل دات ءاسا ی

 ۱ )و هل سا ی کم دما نوف رغ لآ درا ایم كس نکن 5



) ۲۹۲ ( 

 هنت داعس ىد#ێ دەل رخ بوش ود مال سات هلق هدک دتناع اعا از رد ۱

 رد كم دص ترضحویعا كس رف تادا هدب اا لع ردشلوا راف

 بولوا یععفاو رعشا كنس ۰ یمز برم لاپ ءاغاب و برع ءاهصف
 . نیکرشلا اوعهاو ردشمرویب سدقلا حورب هديا مهللا مررکا لوسر هدنفح |

 ردشاواعقاو ه رلنا یناراشا قیلعت هنس العم كس همفک ك نس ه دیصقو ىتاقلا

 ه دنات وا صعب و ز اتع هلا هپ دجا تاباشع دی ع٥ دق دئاوا تیس ٤ انعو ۱

 ردشلوابیصذ قعلقزارفارس هلعهس جوا یکیارلنا بولا مهسرپ باعك ارا |
 كيراب تالبخت یک انیع بح اصو ایلیا هدی دان هدب داما یعا « دنرعرخاوا

 | عرقا نب مکحو ردیردارب ل ورع نب عفار کی دبا ررقم یراقدلوا اناد یتسابارق |[

 فب رش ثیدح یهنند هیسْا رج موط نب داو ردروکذم هد هلبت رهش ||
 قافوح بورد وک هنسارغلشا لبج یرلنوب ها ن,داب زردشعلوا تيا ورندنوب

 یر انیدو مهاردوآدوفن ندعانغ هکر داکبوتکم هدان ز هدق دلوالصاح مانغ ||
 تب وا سو ههللا باک مل اثتما مپ نکلهر « دنوک هنس هن ازخ كت هیوام ||

 ن الک ق اط ام دیصعم ف ق ول هع اطال ود رد سچ قعا قح

 ساحه دن رهش هو رم هجنواوا نوحما صوصخ و یدردن وک دازبوزا |

نو ردقلا لبلج بح اصر ) یلکلا حج د ) رد روه ثم یعودال وا
 

 ت رضحاب رکا نیغاوا كلل ام هلیج لاج ه دت اغهکب دیا ردصالعمفیرش
 0 رکص لند ردب تبولک ده ناب ین نیک دو ید رولوا لزا دنلکشرلنآ لیربح

 1 ودنک ل وسر تروح وردشعلوب هل ۵ لمس لح ده اشمنالوامقاو

 HE ىلاحت هللا ةجر دشاق تافو «دنا بولوا نکاس ||
 | رددبعس هلند اعم السا هد م ون دیعسولآ Af یش رف س“ دع نعبر ||

 تیلصا هج رک ایدلبا حف ىب و ناشسعس و بودا نیس ارع قاسسارخ ۱

 ۱ ناس ید ۰ دو مم یھاکو ه دهربصت هاک امایدبا هدم اش قسم د یرلانکس ۱

 یدال وا هج دراو یدلیقداب ز نب زامن ب ودیا ت أف و هد هرصپ رخا یدرولوا |
 ندنرمضحردشادنرق كيلع ترضح رانوب ( بلاط یا نا لیقع) یدلاق |

 . همالسالوا ندهیدب دحردربک او رکا انس ندرابط رشع> نالوا نسم شا نوا

 هد همرکم هکم بودی تره ن دنساب رقاو ردود هلیب ه دنس ازغهن ومبولک

 باععا یتدرلن وب رب وا ثراوهنناک ورتم كرلندیا كرراددو لاوما

 ) رگادمارک )



eT ( ) 

 : هکر دنلوا حر یییصودک دقدلوا رضتحو یدلوا رهاط یرانا ترغمراد رەس

 || (هظع ولاو ةمككاب كبر لیبس ىلا عدا)هلبا ( للا هروس مینا و مکیصوا )

 || ابلاغ شم اهلوا ناب یرلفیرش نس هک هج رکا یدرویب تراشا هنس هعرکتیا |
 | نبق لوصو هنب و هبنرع مره مک ره هلبا یلالد ی ریٹ ان ه داعم لعسا |
 ه دنیلهاجنامز هک هک ت ایقو یضتراتیدیق رقاما هیلع هل فجر ردشلوب |

 هب ودنک یرجمو برش لوا ندرلک ةمالسا بواوا ت لس ٣ نادا هك الساو

 | (مطف) ردشعا اشنا یتاییا وب ب ودیا مارح ||
 ا لا لحژا عع ځابق ۷ به و هضم رک 2

 |يعس ادب ۱ اھ سا ال و * یویح امرشا هللا و الف

 1 نیغلوا ع رک وداوجهدشاغوردشهرویب ربقلا له ادیساذههدنعح كنون مشن كنه ك

 (مظن) ز رب در دشا مد هه قاب وب یرب رع اش ه دنت افو
 هیج رەد نا شام هنچرو * مداعت سېقەللامالسكيلع

 اعلا اگ اه اما ترک ۷# اذآ هم كنه هنیا وا نم ےک

 كا هکلب رداک د أ د تلحر گل دننک نکلا 11 و و كسق هک ی“ ) زن ( 1

 | ردکعد رديت امزال یس هلبقب هلرقفرهق بیسا كن هسعک هت یت اعقاو اقشا |
 نوکرهکرونلواتباوریدرارونرک وا لح ند رانا یکروب رکوا لع نداهقف ساب راکا :

 زودنک لوتمهک رارروتکولغبیلارب و لوتقمرب هنسهک یالار نکرروتوا هل اما ||
 || ترضحرلررب ورمخیب راکدتالتفیدنزرف بواواولعوا یشادب رک لواغمو غوا ۱

 | هدکدتنا ماغیت الکرانا نا مالکو كي رح هل رطضاو زیا مایف ندنرب الصا

 یساد رف ل وتعم و زوح جزا لر ه دازیع بود تاطخ دام رب نیا دالوا ۱

 | بوید روتب هنتم دخ ۍرا هود برع سأرز وب نوا تبدو روتک هنس ه دلاو |
 1 ی رک ودع بو ديا ب اتع لوف ر هنلعوا س ادنرو هرکص ندید رب وتاوج

OAتعاطا هراطیش بول وا هکیشنو انک ی حر بووایصاع هکر رو  

 نامزدعب ردشلاق یروکد دالواییازوتوا هدنرلک دتا تافورایدرویپ وب دادا

 ب اکا هک ندرلناوا توف هدکدتبا لوخد یخ راتیللا بودیارو ره

 دبع ی لفوتن ردشعلوت هژیب هدنس هلج كن او نع ن دردقلا لیلح

 | بولک هنل زم هللا ل وسر ه دتیله اچ نام ز رد دج وبا شیک یشب رق فان
 | .توالننیس هع رکتبا( نوقل الا مهما* شرتغ نم اوقلخ ما ) ندروط “روس |
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 ST) ۱۱ت

 هر E o aa cdi ییاهبلا راشهرعترمضحیس اب باب ه رکص ندو )وا هضم

 0 جاقرب هرزوا لاحو تولوا تک اسرانایدلنا ف. Siam دص رکی وبا هدعر

 هرکبوناباطخ ن رک ترسمع> 2 تح یدتیا ج و زت هللا لودر هر سرور ۱

 د | مسینا هللا لوس رهدک دیدیدیا هن ثعاب هزک انا بودنا باطخرعییاتء

 تغ !رفرلنا هکم دشعا توکس نوڪکنا یدیا رلغغا ر ذن اکب یی رک دتبا
 9 هماوق هل ادامعو هماوص هلتافیدرب و باوجولد بو هداران هسرا ردبآ 1

 ۱ ندزکیرانوت ایجد ه دننج E 1 کن ر تر صح
 8 وجها یجویاکترار a کز اکر رب وقالطهعف در وردش درده ج هلوا

 ! ۱ توف ه دن رات قلا قرقو اهعیلع هل هچررایدلوا توف ه دنن ایعش هنس ویشا

 ۱ رلنوب ردرلشعا هدهانم یده اشم نالوا هرکص ندناو هدنس !رعردیرکر لیدلوا

 ۱ | دلاو رد ہ٥ ورح " یثب رق ردشعاو هل ه دک اعم ء"رعنالوا ه ددو هدرد جد

 | رکابولواندني روصنمنازوالدو ن روهشم لاطباتامک الا نیب ۴ یدحام 1
 1 یدرول وا بصد ذ دامن رفظر ادرس ه داود یعوداوا یل داهح 2 درازغ 1
  هدنعاطتحتمارنحالا یوذ ءایهارتک ابولوا مانب هلی اش عافترا هدءاش تیالو |[
 ام وع یحی دیا ه رزوا م الکالام تیشخو فوخ هی ودنک هی واصم نتغل وا 1
 | هلت رش بولوارولأم نیعارز سان ز مان لاما نیا « دنتیالو صج یدلباتافو |

 | ننک نیب تباج ب وثنب ه امز هلا لور هچلوقرایتدعب یدروصا مس |
 ین رملا سو وا بول وا ندنل اع كياطخ ن رعرلن وب رد ٹا تاور لب دح |

 تج ص طر دو هد رععو معوتواکذو تدابسع یدشلوا نراقمهن ر اترے

 0 :بودیا راد رس هرکسع رب ی روب نهر تر > ىدا ف ورعم هلتععشو

 ۱ ه دعب یدیحآ هلا ف یدروا ذب وب بولوا ه دنجتر دیر نادنراوکا مدک در دو

 هدک دلت د وسزوسر هکن وسلوا ی هارندّرمس یاعتهلنا بودا باطخ" ا

 هرع ترضحو یدیذدارس زات منم ی ه دن امز مضغ و رس ز گام

 :مح ندهالا لوسر ب اعا هکروالوا تاور یدردن و که مان وی يت 2

 ندر وشراح هرصد « دنافوا ضعب بواوا بح اضم نایح ن مرههل رار ضح

 ا هنن وا هلح قوس هدعب یدراردیاراعد هنس احر تح یدرار ولک هن اګر قوس

 ا تد :اور 5 ی ماما یدرلرب دروب تد د اص ندنشدآ مهح کر, برات یدزرراو

 a یک یغودنل وان و د نابح ن مره هکر دیا

 اا هدف رش رام هبا یل وکت ور دغا یرار وعل تجر رفاو ا یول ور دا یزو تج او بوک تولبار | درب

 )0 NESE رادار س )



 ) ۲9٩(

 هلی هییی> ما هدنرلق دلوا رم طه هن فو فسا اع ترّهحو ردراو یقاا هدنک ودا

 ردم ۳ ارضم دص3 ءابش هت راق دا وا هرج محو را رب عدل روک یی همس ما

 عمااج هد رش ماشو ردپ رد رانا وا و باک هکرد ( تبیان نب دیز ) يرب
 | تیا من ردشمازا رانوب ین رش فک الوا ظوفح ه دنس هروصقم هيما ی
 | ود نا یوع« نیکعا فقو رانا بوزان هل امرف نافع ناعع ترضح

 نامز ن کار دروطسم هلهجو وب ۵ دنخ ران رتا ناانالومو ةا ترش

 الاحک ار ژزردهج وم له ود ردع اض هدعد تولوا ظوعحهدذمأش لدهز وجت

 تشکنا هبا اکذط رفتبات ی دژ اما رد دوج وهه دنا فدرش فدع لوا

 كل ذکر ,دشکا ےلھت ی ی راتاکو مسرو دو ناسلهدن وک شد نوا ب اوا ا

 ۱۲ تاط> ن رعو ىدا هطاحا ن راث کو ن ران اس هيم ورو هبط وو هەتا >

 || بولوا باتل اع باعك الا نيب و بايع اک هلیتم دخ اهص# هداحم» ه دنن امز

 | نب دیذیراترضح سابع نها دبعنوکر بک ر دیا تیاورند هلع یا رج نی دخ |
 | یدتیا مظەق بوردنلنا هلبا مارکاوژارعاویدنوط یب اکزهدیوکز نیح كتباث |

 هک ردشعل وارا هر و هز ه دک دید هللا لوسر چ نبات نوسڏ وا تجز هرس

 یرلتر وح سامع نبا هک رلدد روی و هيلا تم دخ هلهج وب هج رکو نح اع

 لاق دار لیصش دعد ن ۳۹ اش یطع كجا ع رکن هل و هرلثآ مس عا یک

 | نکیا بی رف هشت شما یراق رشنس یدنروک لوا راصتخا نیفلوا لیقو

 | هک نعي ریشک مع م ویلا تام دعا یدرویب سابع نبا «دنعحو رای دنیا تاق و
 : ةمالاررخ تام یدید هرب ره وبا و یدروج یدک یدلدونوا عقوج نوک وب

 هبلع هللا هجر یداق مکحنب نا و ص هس ده م ۶ اب یر زاغ یدلیا فصوولد

 ران وب رلب دلنا تیاور ٹي دح یکیا ناسّهط ندنرلت سطح مر کا لو سررلن وب

 یراقب رش نس بونا وب سّطاح هدرا ازغ نالوا عقاو هرکص ندناو هدردب ءارع
 ه دنس ازع دحا یدااق هسک ندن دالوا هنر درآرلد دلوا توف نکا هدشع

 هللا لو سر٥ دردن ِءاڙڪع تولوا رم طاحرلن ول هد هده اشم نالوا « دعبو

 ی ابع لهاو لث ابق نو وقللا هني رار ودنک هد دم یزاودنک ی رارضح

 هی اع هما ةج ر راب دنباتافو ن نک | هدنشاب شا نوازو ردشعاف روم Ez امد

 ب وا هوا a ی“ ۹ شخ لواندتمدخ هللا لوسر

 ى دع تو ییوز ٥ هرکص ندنس ارعردب ردشعا ٽرڪه هب ه دم هل هزکنا ۱
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  INEسس رم ی ی و و سر و ی رو ۰ ۳050۳ ادیب سال تل راه نا هما ۳7-۰

 هلبهدنس ارغردپ یدشابا راهفا ود مدشنا ظفح ثب دح كي ن ده السلا
 | ه دکوبت قحا یدیا هلن هدنس هلج لده ا نالوا « رکصندنا بونآ و

 دهني دلم هني رب ودنک هللا ل وسر هک داکدرضصاح  aندتاراکیدارلذم وةلا

 قلاو یدالوا نوا بواوازو اه« ندش نسیدیایحاص هغیاب تنامابولوا
 | یدیا مدآ ههاقلالب وط نوالارعاهدتاف یدلبا تافو هدلاح ودیا كرتتان

 | ) رابخا هک ردیآئارسا فسوب وبا ینکو نیصح یمسا ( مالس نبا هللا دیع

 هللا ج رج لوش ویدیا توقع ن فدو لآ اصوصخ یدبا یر ككدوهم ۱

 هدنتییامادرم هللا لوس زاب بودیا زات هریمغیت ترمض-یدلک هن ایا مالس نیا
  وید ن رانا زاب نی هلوا لاؤ ند کش رش بناج ن هسک هل وقه هل ت

 ریس مالسنبا یدردنوک ی رب ندهاصمرک ای ٹر مرجالد یداب و س

 دوهسنلا لودهک د وې رابک ی دردتبا صعق وید ردصخش هلوقم هن هد رگجم | |
 قالخا ندنتهجبسو بسحو ریل هاک وا مخ و زم اع مزی رای دلک همالک ||
 رل دتشا نکو داک هم السا هکنحاقاما رلد دلا تد اھش وبد ردم اشی هدسح ۱

 هللا دخرل دتبا مذوید رد نحریقحو هاج نبل ھاجو رع ر رش نا رب رمش مزا ۱
 ند هم ردتبا صحت یلاوحا هحشدقم یدابا مایق هربمغیب سوب یاپمالسنبا
 لاعتهللا هجر یداب وس وند یدیا مالعا یب را « دساف ضارغاد رنا مد ایه

 تد اهش هنل وخد همالسلاراد هللا ل وسررد ه دنګ رات قا! قرق تایقو نمو |[
 ساناا اهبا) فی رش ثید-یودتبا ح امسال وا هدکد لک دم الساو یدشا |
 فولوا ( مالتي نا اولخدت ماح رالا اولصو ماءطلا اوعطاومالسلا اوشفا |!
 تاف و ه دن رات تردق رقاما ردشلواررفع تل الد همالکزاگا تم الس ظفا |"

 مرکا لوسر وردیشادنرف ریقتاهيواععهک (نایفسییانهیبنح ما) ردند راندي |
 ندع دقرد هلمر یبعسا رد دن رایف وص وم قل نیم ومل ا ماو ن دن رل هح وکنم |
 بویلبا ترجمه هلي هب هش ضرا هليا شخ نب هلادبعییب وز بولک هم السا |
 هللا لص هلا لوسر هرکص ن دکحدتبا تاق و هد هشیح هللا دبع ه دعب |

 حاکت دمع بورد وک ل وس ر هب یش ا یریعضلا هما ناو رغ سو هیلع ۱

 ادااماغ ینلعحم رهم زوی رد یش اجنو یدئاوا دع ه دن راقدروب لیکو ن هک |
 هل.شارق تام دخ تداعس ب ولک هرضح ته دخ هدنګ راتیدی یدلبا

 ندننامز و تادنس و تادناع تنش وه تاهما ید وا قالطا نم وا لاح

 ) هدښک ودنا (



) ۲۵۷ ( 

 یداکهدرصع تقو تواوابلاط هع السا هدع) هر راه هدزکف م ول ردب رب کن هکم

 ه دنینح و یدنلوا تیراعراهرز ضعبو حالسو لامند ودنک بولبرپ و ناما
 هماللسا یکیتودلوا ندنندا داس كنموق هدنیلهاچ نامزو یدنا وب رضاح

 یدلبا تاف و هد نر ید وا دع ن دنس” رب کا د وک ند ڪک دیک

 نب ورعودیلون دلاخ نافع روب سم هدنخب رات ڑکس عقلا لبق (هحلط نا نام ) |
 هدکقا ماع سو هيلع هللا لص هللا لوسر ترمضحو یدلک هم الی ااعم هلصاح

 کسب هل انا ) یدلیادراک ا هن هد! یدلاندرو نیح اتفم كد

 هليا طیضدب ومجاتفه وو یدروی توالت یا ( اهلها ىلا تانامالا اودو: نآ

 كنرضح ید رب وربخ ود هلا هللط ملاظ هکرکم نه هلآ هنسهگ رب ن دنس قود
 ی دقک ه ریشط بودا رار ه د هکم ه دعب ی دلک هب هخ دم « دنت ای> لاح
 تواواند رز رومشسم هلیایوشوع رو كنم داه زو داع ( دوسا یورعر)

 كم روک ده هللا لوب ر ےک ره هک رد شم رود « دنفح رلت ول با طخ ن رع

 A (دیزی هکناع ) یدید نوسلبا ر ظا هن ده كدونا ن ورع هایت رسنا

 یدلبا ت رعه هل بولک هم السا ردیشادیرق رق ا دز لب ہل و رس ند ه میم

 ۵ ودنک رگب یا هللا درع نیعلوا اغ A eS و جالصو قیسح تم غ

 درگ وز یک وز هرکص ندودل وا مه رب ۵ EF اط ءارغراناویدتا جور

 ۱ .ندش داهشرلناویدراو هرلنانیغلوا لغ وا یسک تواوا بیعار زع ترصح

 ٠ هرکص ندقدنلوال و هلع اس "یداویجد لوایدلقحوز م اوعی ربز هرکص

 | یب رودنک هطاص نوناخ نکل یدلوا بلاط هنج و زن لع ترضحیک هج رکا
 | رلیدتیا تغ ارف نیکعیده دیاابتد ك ته درلنا ه دما اط هکر دل اقحانررونفص
 ۱ او دیاد رل:دیاتافو ۵ درز راحوا قر ۵ لوا رلد دتا تافوبویمراوه هسکک دوز

 | بودیاتافو هدنتم وکحرمصم دعس نب مشاه ن هلباو ن ( صاع نب رع ) |
 قینک یدلوالماع هدنارالبب هه ید رو هورگ ی هلن اد.»ییغوا ی رپ ه واعم

 شد ی یدیا یر کلش سور سد رق ۵ دیلهاح نامژر دالا دعوا

 نیلس ندیا ترعهو تلحز هتعسلواردش1 ردنوک لوس رەب یشاجن یه اش داپ ۱
 دئب هصاعنو ویدا وج یهارکاءاس هئادع ییساح زکل هرودتآ تدوع " 1

 ی ودنک و یدلوا سس هم 2 كش اکو سس در 1 رلنا تودنا رمهذو ۱

 ترحو ردشلک هم السا اعم هلا دراو ی E لوا یآ ین آ ندنلس هک حف ۱
HEST IEEEوار و اپ رحم و  

 : .( لا )



) ۲۵٩ ( 

 | هنسلوا ۰ دنا خم یرافبرش دق رح بولکچ هی یر دص ېب هیمور یرودنک
 | ندیفل بذخ جد یرلاوا راتفرک هم ور راگ هعفد كنا انا اغردلیلد

 | «دوجو هدننایح هللالوسر ترضح (زکن ونا ن دجم)ردییک شل وا ی شا |

 | قیدصترضحسع نن اع“ یس هدلاواما ردلیعتن امسایز هدلاو بواک |
  یدلوب اه ووشن هدنرع ٤ رلنا دع نیکعا حاکنلع ترضح هرکص ندع افو |

 ىدا بص مکاح هرصم یر ول م هدن رلق دل وا رومأم تو الح تەدخو :

 ۱ رلیدلوا دیهش ه د هب صمد ال: نی دمراو هژونوآ یرلش رش نس هدح ران وشا

 | (تیاکح)رابدنوط نام كترمضح لواهشداع ترضحو یلعماماراکزور هت |!
 رکن هج وز كاع وركب وا ث رضح یس « دلاو 2 درود نخ هک درو وا ۱

 | ل رفعج یرگند جوز ه دن رعه هب هشنخ بولک هم السا هد هکم ن دع دق |

 | نوعو هللا دبع « دنا بولک هلیب نییسح رارابط رفعج بوناوب هلیب هليل اطا |
 | ترضح یدل وا دیهش هک رفعج ه رکص ن دقد روغوط نی دبشر دلو هلبا |
 ۱ هرکصندنتافو رلنآ و یدروتک ه دوحو یدجرکذلا قیاس بورأو هع دص ا

 | ند رانا ید دیعس دن را مان نوو نيڪ یدزاوهقب دص یک ىلع ماما |

 | مای وت اخ سابع ترضح و كن رح تنب هنینم ول اما یسو.دنکو یدروعوط ۱

 | رلیدتبا لقت ه د هروب نه هنس هد رلذوب ) ردیس«ریشمهندشن اج هدلاو كلضَهلا |

 | هلا لور هک ) ردندرلندیا تاف و بودبا لوخد ی را زوقط زوتوا هدعب ۱

 . ین دصس هدنامزیفالخ كل عترضحو یدنایذوم هد اہ لەمە امز ا

 | ندن دالوا بولوا یس ولدازا ل رسان نرا ٤ هماصا یدنل وا بصننیذّوم |ا

 | ناقعورعو ركب و!ترضحیمو دنک ه دادعاماناو ردس! قنات نیزاتتهج |
 | نیکست یردپ ءام یدیا دوعسم وبا ) ردشم روتکاذج ك رک هدنرلکوا ییعو ||

 ردشلوارمضاح هدهبقعبوبملو هلبب هدردءارغاماردشعلوا تبسف اکا نیکی ||
 | ی اف اق ه دهف وک هک دنک هل انف لع ترض بولوا ندب اصرباکا ||
 | ۰ دق دل وا لخاد یک راتر قرف بودا ر ورهیګ رات قرق اماردشاکهل وارلنا ||

 نارا عقاو هرکصندرلنا كلذکو هددیفعو ردن هکن الگی ) ردندرانلوا توف

 هل لونسر بولوا با اغ هسا مک هدنوقو هدشروکراتوب )رلیدلوا رنضاحهدرلارغ

 ماع رابدلک بل افلیا ین وق توبن یدشروک هلیبودنک سو هبلع هللا ىل
 توش توق یودتسا ه ده ابشمه د هعد اصم نیح هش راک هم السا هدعهلا

 نایعا هک شی رف هفا ذخ ن فلخ ن( هيما نا ناوفص) رد شوا ثعاب

4 



( ۲۵۰ ) 

 هج درا یدلبا تاف و هدنناضمر هنسوشا بویلوا یلاخ ندم دخ هلا لوسر |
 | بدنع تب الو یلصا ( یور نانسنا یھ ) ید اق ةسع ندن دال وا ۱ ۱

 | هدنن رفلصوم « رزوا تارفرهتیرلل زممویدیا «دنلاع ی رسک یدلاوبوآرا || ۱
 نساا ریغعص یبیهصت رصد تولیق تراغ یر هلق یر۶ مور ن کا |

 ا جد ندرانا هرکص ندقدروط هد رتا نامز هك راب د ا ریسا ن ی |

 هللادع هرکصندق دناوا ع دم ریع هم بوروت 5 یدل وا ربسآ دن هلق ۱

 نک هلل اهج هدنیما دلب نام زر یدلنا قاشعا ب ودیا اشا ناع زج يا

 هلرسار اغ هد دنلوا ثعب لسو هيلع هللا ىلص هللا لودر هرکص نق و ۱

 ت رعه هب هنب دم هللا لوس ر ترمضح هکن امز لوښو یدلک مم السا هدنوک
ERنک ردپک هج درا ی ودا اتر -ر ےھ لاو بیهصهر کک  

 EE س ES كبيهص موللا بجا موقر هدنیکرت ر هر ۱

 بولا نکس یدعس نده رب رھ ےکاب یز اس اعه زادنا ریت کز س رولہب یب
 ردمشعا هبقد ه دلع ن الف هسالامرکب EDS ر هديا لاله یرکی رکا |

 فصد یس هدنقدو رلب دتک بولیکج ٥ دیک دید نوسلوا ل سس بالا ل راو

 ی دتبازب رق یص وصخ وپ هک ه دک دلک هني ر وضح هللا لو سد ي ا دا
 لاعت و هنا“ يح تولت دوس قید دا هدب اف ےطع ہد ارش ارشو بد وبنخاولان

 یدلوالزانیسهع رک ت یا ( هلل تاض ره ءاغتناهسفن یرتشف نم س انا نو )
 | ترضعات هدقرتاهران رغتربضحو یدیا هلبب هدردب ءارغ دخاوق ریکس ن راج

 فدانا تاما ی زار تیهم هز الخ نما هنآ واررقم تفالح هناع#

 1 يوو بح اصم كن رضح هک ریز یدلق رثنا نی زاید نا رع ترضحو
 ٩ یی ا دصحب مل هللا یے لول تیهص دیعلا ۳ ) ید تسود

 || مدا تولا تاقو مد هنر ده نکیا ۵ دل : پس نادر ۰ دنفصو كنا

 دا یکودتنا ذخا نڊزالاو رد نایت هلیا هم ین وم هضور وډ ردو ده

 ا ارین مفا یتچااط ایر رشک ییا ا اقا رفتم ره ا
 نکس زوتوا هک هچ رکایذبا ہرزوا تش اے ٹہ اعاد یر مزشب بولوامجع

 هدلع هر یزا هروتم دق سحأما یذلبا رب رحم نا نب زلک دنا تامو دنا

 1 هد هببص مان مرو> عات هبیرغص ی ښو نور اظ ید نیبعن یک ودا

 : هت ید اهم اعم ا تقاو سلخ و راوپد ودرلنا نالوانوق دم ناردنوفدم

 || تولوا رها هلیب ذج هدن را راوکر زب تاذیقا یور هخلوق روا بها

 یک



) ۲۰ ( 

 لوسراهلاقام ع لوعلاو تالهدهشا انا )یرانرمضح هع ره نیکعد ردم زالو
 تّرطح ۰ رکصندق دلوآ رقم عجر نع ص بةو عت در مرجالفیدید كاملا

 تدامش هلهحو هن سپ داکدرضاح هغ دوخ ن سراب دروص هپ هک رح ریپ |
 : ( ضزرالاف لوعتاع كقدضا القاء اعسلا رع ) كفدصرلنارلدر ونب لدتا |ا

 (مردیایب دضنیرابخا قلعتم هب یلامتیرابو هراکو کك نس ن هک ییعب یدید ||
 ۱ یدلب وسو دم 2 دصت کس رش مالک ق اعمر هبضرا روما ۳ هدنو ول ۰

 رولت وطه رب دهاشياو یدلنا نات یکودیا اع دص رطح ییداهش |

 هدحفلا ماع هک ) هیلع هللا ةج ر ىدل وبران هتشا هلن اونع نيت داهشلاود |

 | تزخ هکنعآ ارج ید ۱ ندنانخ لاعم تاک کال ودر ترضح تواک هم السا 1

 لا تم دح 5 رکص ندق داوا لتقف ید یزادرمس كلوق عاص ه دنیفص

 ردیلغوآ كركذلا قیاس ( خرس یا ن هللا د.ع) یدلزوب هرشا نا ۱

 | یدیا م رکٹ اذ سهل وا فصو هلیربخ بوک ه دوجو دنت امز هللا لوسر ||
 ردرلشعا تافو هد دش ر امیج یروکذم و یدناوآ لدق ه دنکنح حاروخ ٤

 5د ا 2 هل وم ناک یم دج لوارد مت و تاک ید رو

۰ 

 . قح یدل روت وع یه اک نیل وا یشادنرف اعاضر لناعع ترضح یدک |ا

 ۱ یدلردنوک هم وکحرمصهدنرب صاعن و رع هدنامز یفالخ ناعڪ تر ڪح ۱

 ف یسل دنا بودا رازع هدرعهطو هپ دا وصلا تادو هس وندالب و هه رفاو

  تاغت هش ذخیا ی دع ٠ دانا" یودنلوا هرمص اع ناععترضحو یدتا |

 هءاللسا دنب ها ماعدا دنرالا دعب و بو دیا عوحر ندم السا نید هرکص ||

 ۱ هلع هللا 2 هچ ر یدتا تافو ۵ د هس لواو یدراعبح نبدرسصم وا بودا

 لاع تَه > ۵ درا رع رنک او تودنا تد اور ۵ رک ف تا ندهالا ل ودر ا

 هاه واعم ترصح ید راد وب یدرولق هل أم هرلحو رخ توتلوت هد رلشیاع ٠

 ہک هلع وب ند ملط هل اب ورد راشهلوا لو توتآو هله داوص ترح

 ی ملع ی ھو ی ( ردناعفاو که دزد را ید زولوا تاعفاوتالوا مقاو ۱

 دل اطییآ نی لع ماعابوتلوت هل هد هدهھاګ دیش و هدرد ءار غك راصنا هلت 2

 هم زود ر دلت مضح لوا هدن زا هب را یربغو هداج ترحو دنا تبحاصم :

 بولیق لع ت رضح یز اغو یدنیا تاقو ه دنخم رات کس زوتوا یدیا بعار ||
 داد ژا هلیندوا ند ردپ لهاو یدتیا ت ارببکت لآ عملا دنعو رمیکت شد |ا
 هدر ارغ هلج هکردش ادنرق كن اضم نی لیهس ) یدلیادع ثع اب هنارییکت 1



۱ 

۱ 

(xer ) 

 نفد رلنا ل وا ند هلج هرس ند رهش بودا تاو ه د هق هو

 1 ۵. اع هللا ۰ هجر ىدالوب ۵ دح وا شش لا یراق رش نس هلن فو ۵ یحو یدشلوا

 ه.طحیم تدار هد موب وردي ر داهشو دهکن راصت الا ه ۵ دعاس هب 8: نا

 لتقف هدانا لوا توتأو هل هلا لع ت تف رے > 0 دک: < نیدصو یدبا هلکنا

 EES ( هک رهو )_ یدیاهد:ګراتیدزوتوا یت اوو ا
 . | ترضجو رد رالاس نالوا ا تشکنا هلیا هبطخین تیاور یتوک هکم ڈو

 هل هدعص ترج هلبایپ

 | رایدلان وت اص سرفرپ ندیب ارعارب مو هيلع هللا و ربع ترضح هکر دوب
 یارعان کل رب دندیا دا رها قص د كننئو ی در نوعا تورک ص٣! بعجرد

 ودمدلا ند ی لوسر ترصحو یدل | راکت اود مدکاص لس یاو ل ی

 7۳و ET 7 سوم خوک ۳3 و < 0

 سس ادعر حا ك راعو 9 رهاظکودبا رللوا ۵ دند اح هب واعم رک ری ندا

 E دک دتساوص تواو ابلاغ سطع هب ودنک ها لبق هرو داوا ںی

 | لوا یس ادغ یکو دچا هرکص یناجو ودل ونوص نیل هس اکرب بوی وب

 || امایدل واتبا هلهج ویکیافی ریش ثب دح ن وم قوا ررقم و داوا ا
 || ب ورونک هلحوب بورافیجندنب وا ندیالتقیراعبولوارصم هدندانع هب واهه |

 || رهشا راع ترضحاما یدلوا ه رزوا كعالر وانو دردن الیقطاسم هماشلها |)

 | ثي د> ( ل اعم هيم“ نیا ناک سالا فلتخا اذا ) ب ولوا راک باڪڪا
 4 هو الت >ا دقرف یکیا دن ان كم ا لها 8# ءا ٩ ردسلروب هرئعح كنا ریت

 ِه هل ایوردشلرب و یرهخ هدفر ط لوا قحا هسیا « دبن اج یف راع هسش ود

 : فویسالالطهنا ) بودا باطح هر هبت ن مشاهنوک یو داو ادیهشراع |

 مولوارد ه دنتلایس هکلوک رلیعلف تنج مشاهادهک عی ( نسل الا فارطایف

 || نیعروحو یدلجا یب اونا ل راک وکالاحرد ه دنف ارطا را نس هسا یااح |

A |یف قاف رادوب یدلح اص ی ربنعو كسم یول  

 A E تدایهش هلما دقآ وب راب دوارب تاو دردو ؟ كج هننک دهپ قاب یارس :

 یدنا ° دابز ن 2 اف یل مس نس دو دنا وا لتف راعو رلب دلو الع ۳ ۱

 الوا ندم راراد رای دلبا تاو هد همس لوا ندرت وب و دم ی هلع هللا دچر

 3 نوک رطح بولو هلد هد ه دهاع نالوا هاو هدخسآ گردب بو طک دمالسا

 | ردلالب یرپ نیسنس رب کس هتباع ر وب یدردیا مارکا وزارعا یلک هروب نم

 ا یس ردرادم ان هلیت رهش ( نینداه ثلاوذ ) بوو

1 
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 ٠ رددیال ند دهاش هلا بولوا دحم هدراکنا ییارعااما یدلبا راها یفاّرمعا 7
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 یرادیشر دلو قحرای دام ور کا نر ریش یی هلا اعسا نیعلوا ندرلبغار

 لع ترمضح یهداج مول اما یدلک هدو وندن "مقر د کا ترضح هللادع

 هلع وجر ندل اتق یدروییرت ًاتمو حنت یروپح هل ر ناو ثی داحا صعب |
 یرسز ید ارعوا كنس هلو سق 5 فنحآ دهار ءاتنا یدتک هب هد دم ٠

 بوش ود هني راک وا بودبا عج یموق هجن وب هکرد هسمک لوا وب بور وک |
 یعوجر هنلها یسودنک هدک دتبا بتر نی رافص لاتف راناو یدتلبا هب هکر هه |

 | بوشود هنب درآ هلبس اقفر ضعب ز وم رح نب ورع مرج الف یدروکب س انم ||
 هدز ا زوم رحناورعر ا ہول وف را يصعد رل دتا لتف هدر یرلک د شدي ٠

 | یوتاخامایدلبلتفبواو نکرو وا هدلح مان عاسسلا یداوهدلوفر وبولو |
 | ۰ دقدنل وا لتف لوا نکیا هدنح اک تعنرکب یبا نب هللا دبع دیز تش هکناع ||

 ردشم ارب ز یب ودنکهرکص ندلتقرع ترضحو یدشمراو هباطخ نیرع |
 ۱ هل وضعی و دل وا یس هح وطنم کال ونعم ج وا هدق دنل وا لتق یخ درلت وب

 بولا نیش اب یدلیا لتف یربب ز زوم رح نب ورع هک اتقو یدلبا مظن هیتر
 | بویم روتک هنن ایت اق ل وا لع ترمع> اما ی دلک هب یلع هلب ديما تب امر |

 | یدرویب تالتشومینهج هنیلبا لتقیریب ز یە ( رانلاب هیفص نب لناق شب ) |
 ۱ رد ه لب ]ترش هرخالا ید اچ یک رات ۳ زولوا یرلن افو جم راب دراو 1

 یدپ شعلا ض علا دنعو ىلا شعلا یدیا مدآ هیعللا فیفخ مع لدتعم فا هرق ۱

 | یللا تولوا هنسک شم روک دب و كيت رادلام هدتناغ اماقرلب دعا لاقتنا هدنشا ۱
 ۱ هجر یدنا وا تعد 4 ورم هجا كيب رو هرکس و كيب رڪ كيب زوفط ۱

 | برح یدیاربیک حشر, نوللارعاولب ون نوزوا (سیمانراسع ) هیلعیلاعت |
 رخ ےس ر هرکح وا بولا تب ار هکن دن انج لع ترضح هنلا یتوک نیفص

 | رک رد هعفد یید رد یدعس مداوالاتوو برح دک ه دن روصضح هرز لوسر

 نی رولیب قیفح مدل و تصخر هکلیا لادحو كنج هلب ما هللا لوسر یو |
 نی رکسع ماش بوعیچ ه ادیمو یدید ردل الضو یب لها ر لنا رغس لهازب

 مذ یرارف ی رافلاوبا هدعب یدلق هلجهراعهورکرب یخد ندرلناو یداباهلج |
 | لدهیح لوا ی دسک ی ش اب كرابم یکسکس هری وج ناو یدشا حور توروا 1

 نکیارربدردیم هدر تباصاابگبو دا ههبش هنکو دی آهدنن اج يع قحرا ھن

 هیعابلا هی تالتعتس )اسو هيلع هللا لص هللا لوسرت سطح یداواد۔ھ شک راع ذ

 ٠ نایصعو ینب هجوم ثیدح یراقد رویپ ( نیل عاصام رشي هبرشرخاو |
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 تزمه>ح ۵6 لبمیم رع لدا تو یر كامرا رخو رددوا روع۶ ند رع

 قردوعصهز وتسوا ساط تیک وب رب تونل وب هرز کیا هدنس هدرا كرامم كلل وښر

 و سا تا سس و تف

 ۱ دی ږیلط هدنرلف دوی هب و لوا توش ےس هقرا كن دوط هدو دوا زنه

 أ كوا هد دلکا دحا مول قیادصرکب وا نح راشم رویپ یدلوا بجاو تنچ

 | قد رارید یدلر ویبریشدن هلبا تج نخی یدیا كټ هږلط يس هلجج یدیا نوکوب
 هلا لاح لوالد هنت افو بواوالش یرالارب هدنتم دخ هللا لوسر هدن وک لواو
 زکب وا ال نکی ذل ربا ناقّتم دجلوسر نرصح ةادهثن خو هلو اب ویدلاقم

 قحا یدلریا ادخل ندن راتم دخیچد ه دنراتف الخ ات ھن هللا یضر رعو
 ;E ے5 اوو یدلا راتخا قلرح هدئصوص> ناعع ت ك وع تروج

 فوعص صعل تواکخ هراد؟ نیکعا میصلودنپ هن ودنکلع تربص> ۵ دلج ۱ ۱

 یکتا كن هحنط هن رکو ب كنآ یرلک دنب یددقوط یواز, هنیزپ د نکرروط ه دايم

 ه دنا یدالیا هی رصب بور افیچ ندمکر عم یی ودنک یل وقرب قد یدنلکم
 لع تربضح بوناوا لتق هد هکر عع هجلوق رلیضعباما یدتا تافو هلو رج
 باب كيلع هللا هجر بولیس یع ارطندآ زوب ه دک د روک نع نیل وتعمل ا نيب

 (هداچ موب هطانویدیا مدانوللا ضییارعلاربثک هجواا نسح )زاد روید ۱

 | هد شما نب سش نس ینوک یعع رکی كس هرحالا قد اج ی دان قلا زووا

 طاصوهرکص ندننافورلب دنلوا نفد هدندن اج الح بودیا لقت هیاقب راد نکیا
 : یف تروص ه دنرب رهیدروک ه ۷ س ور یلاوتلا لع هکک حب وا ی ہرلط رشک

 یر

 در واچ سم عین و را ESE هو هس .رلوب۱6وجم شرک دیار. وب هکر

PS RIES 

 لوا کاو یدو ورود كدا لیوح هرب ر خا ی ع رو ۳ وروک هلی روصج

 ۱ تولک هنن روصح سابع 51 هلن دیعنال وا مک احمد ه مه) هدنی> لوا صوث

 هلع لوا نيم بولا نوت اصوارب هپ ه2!كيب نواهد هرصب یدلب وس سا ور
 | تدن وکی کو دلم وک ن ام اما شمرکوکیدسجنالک نی اجلوصراپ دنیا لقت
 ثیدح کس زونوا ندللاع رف همط ترضحو راب دلوب شلو ا رییغآ یلکش

 | دساندلب وخ ن( ماوع نیریب ز )ردشخلوا ناب ود ردشغا تیاور فرش ||

 || هنلادیعوبا ی رلذینکهرخآ لا بک نب هرهن بالکن یصق ن, یزادبع نا
 ۰ یسدع كهللا لوسر هکر ددیفنص یراق باط]ادب ءس هدلاوو یدسایشی رو ۱

 ۱ دب رشعمهرشیم هرمشعو راب داک همالسا نکیا هد داب نوارل ود:کیدیا ||
 2 ۰ در رع عیچبو راب دنا ترعه هر دن له اش ۳ 4 هشی> ال وا زلت دوا لخاد" ۱
 4 هنشلود ۳ ارقو ندنیرلنح اصم كه دصرگب وناو رب دنلوت du هلا هلنالوسر ||



 لر رات یلاع مان راسخالاهنک

 یاتء رح ندس ان نکردلح هع

 ریو تست توس
 و تم بوس سا سس نو سو سم سس ور

 ریو برویم وب DUETS DIES HEDA DHE DIED DHE DDH موس DDKD رب ۴

IHIRPRIR << ]3 چه رپ پد پد پچ پچ چپ با باب ببر  

 هک یصوضح راتلوا دیهشپهدلج یب دمقو ندهللالوسر تاما هک هیلوا چخ
 اعج راک باصا هدق دنلوا ادتنا میظع ةف لوا ردشعا قیقح دجا ماما

 رلنلوا رم طاح هدکنج ءانثا ند هرمز لواو نکو دیا را تخ تاداس كب نوا

 باما نانو هل هدکنج لوا هو رایضمب ورک ت اود یرادقمزوب قجن
 لوا هيلع هللا هر یعشاما و ناب یع ودلوا.اوه هنسع کز ووا | روس

 ردشدرکا ردراعو رببزو 1۹ لع قعارابک باكا نالوارضاح هد هرات

 نکیا شی نایب وید ردروارس قالطاباذک اکب هسرا ردیا تابنانیرب وید
 دڅو نیسح ماماونسح ماماورببزناو هڈیاع رشک نا ان الوم رب رګ خروم

 ینک ودیا رض اح هدنارا هنسک هجن یخ داو فینح نب لهسو رکبیبا نا

 هللا دع نب ) ریلط) وارن انا وا لتقف هداج E یدعا ردشمردلیب |

 نب رهف ن بلاغ نبیولن بکن هرعت دعس نب بعک نیر نب ناعع نیا
 باک الا نیب ہک اصوصخرد ميتبیشب رقدم وبا یتبنکر ده اک نبرمضذ نر كلام

 ضا يذلا ةيلط ءانب هنا رک یب واسو ناش مرکو فورعم هلکعدریطا دحمط |!
 . سو هبلع هللایص هلا لوسر هحصلوق ریضعب ویدیا فو صوم ید هلیعسا

 دولا و رلط ه دنینح مو و ضامع)ا "یط ه درد مولو را ولط ہ ددحا م

 ردندرلنلک هم السا یع دق هل | قب دصرکب وبا ترضح و یدشلف یس واد ۱

 هدنامزیرلک دبا شادرفهلب راړرپ باتا بودیا تره هلب ها هللا لوسرو
 هدربعندردب یازغیدیارلشم روید توخادقع هل ایراصت بو اونا ےیلط

 لوا قحا نيغ و هدم اشه دن امز لوا ردٹمالوا رود ندنرمڪح تم دخ

 ( ندارغ (
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iatمولعو نونق "هدافا ندنرب رهبوراو هنی رلتسالو ماشو زا و قارعو ناار  

 كنرعه بوراو هن اسسارخ رارکت هرکص ندکد تیا موسرو تال (علالز ةضافاو
 یللا هد نینئالاموب ین وکیمدرد كنسا و الا یذ اجبیس هنس لب ز ویشب |

 | فصو كنا و یدشعاوا نفد هدس وط بودیا تاق و نکیا ه ددشاب رکتس |

 | مسن یت ایا و هلهررط هب ره ی ړ ندن راد رک اش هده رش |
 ( مظن ( رونلوا رکذ هکر دتشلپا :

 بص امو قنور یداماللاد #* ةتغب تینعذممالسالا هحابا

 بک اوکلا ءایسلاوجیفءال الت # اهءوضباغا ذا سعشلا نارا
 ا دلوا بث اغ نس هک نی نمسکا م امه ماما نالوا مالتسالا هعحخیایسانعم |
 را ه رج ند صنم وق نور هکب را ودع نال وا نود ن دنس ہرلع ےب مھ ٠

 ه دق دلوا بم اف یس ایض هکرد یک شذک ی لام ه دج راخ یدل وا ره اظ ۱

 | رلب دلشاب هکمز وایض بورتسوک نی را ودنکو هفماردلب رزدلب ی دنزوب راکوک ۱
 ۱ مارکلا ءالعلا یفهرخأت نمو هم دقن نم میجبو هچرا مهسالا ردكعد

 یاب مالسالا لها نم ماوعلا و صاوخ |عیچ و ماظعلا ءالضفلاو

 فلسلا تاسلک نم هتلقنام رخآ ذه م ارکالا و لالطااذاب مویقان
 نیعجا مهیلع لات هللا ن اوضر نیل اصلا

 تشک

5 
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 5 كب رغم لها ات رد یرگرملا لج ںی رعوا و لود ردنا تام و ۵ كب اهوصا

 زود ردو بولک هدوجو هدنرخالا عیب ر کس شعلا زوپچوا كت رعهردیظفاح
 | ندنرلتیالوسادنا نکیا هدنشا شبناسقط ه دنرخالاعب ركنخ رات جواشا
 ۱ + 2 ندجا رک وا هرکص ندناردشمللا تاوو هدرهش یراکدید هدطاتش

 || زویترد بوغوط ٠ دقه دنع رات ترد ناسسکس زویحوا كت رعههکرد یھ |)

 ۱ تودیآ تاقو هدر ون اش نکا هدنشاب تردشع هدنس والا یداچ کس یللا ۱

 | ییعندجا رکبوبا هدعب ردشهاوا نفدهدنا بوروئو که یتیم ندنا |

 ه دنس هرخالا یداجیحرات یا ناسعط زویجوا هک رد دادغد تیطخا

 | نکیا هدنش ان رب شعب هدنسهحعا یذ یخ راب ج وا شعلا زویترد بولک هدوجو |

  (نیجازا محراوه هن !نیپسلا میچ واناناوهللا مهجر)) یداباتاقو هددادغب
 ۰ نیددما ماما ن دهتعلا عاخ نس هم ان كنبحاصراوتلا قارشا کالذ دعب

 || هليا یرکذ كنيران بضح ىلازغلا دمع نإ دمع دماح وبا نیلسلا :دامو یداه |

 | هدرا كنپ رکشل دماومرهوکی هدنب دایردنفصو كن یضحلوا بودیامنخ |
 ٩ ۰ دنلصا یرلترضح یل ازغ مامایدعا رد شابا هشت ه رکسع رس نالک

 | فا رغ بونا وا تسد اکا ردیدآ كي وکرب ندنراپوک سوط هل رغ ارپ زردبیسوط
 || ردشحافیاطخقهوق وا هلبا دی دشتر دلکد ددشم ر دنفحم اماو ردشانید
 | ندنرهدضارقناو ینارقا هدننامزهکب دیالض افورحترب ول ماکو عرب هاب و
 | رصعلا دی رفوره دا اد>و اوه ٠ دلوصالا عماجو ) ردشملر وک اثما هرکص
 | مولعو ی دیح و هليا تب اغ كره د ىل ارغ ماما نحب ( همی رمشلا م ولع ین
 ۱ فيل ًانو هغ رش فیاصت ادعام ندنغو دلوا یدیرف كني امز ه دتعب رمش
 | ىلع جد لوا ندناه دنف ره ندننونف هیع رش مولعویدیآ ىح اص هفیطا
 نيم رطا مامایهعذ لع یس ودنکو رد شما وا ناب ود ید روڪڪ

 ماظع عج اشمو مارڪ ءالعىريغ ندناو بودیا ذخا ندنتوج لام اوبا
 أ هنسلاسح ماف ءالضف هجن ندتقب رط ب ااو ماجا تب ادهد اهزو

 || دی هلبلج هبت مھر ندهاح و بصنم و ند این د لامو یدسشلناتاقالء |

 | یدسشم والصاو هپ هار ثبت رل وا یسی رب ند الضف و الع هکیدشعشت |
 || هیدبن رهن ال وا ندنفلنشب هقح ر وضحو ن دنس اوقنو دهز هرکص ن دنا

 ۱ تاحرد ۵ دعیقر تدا ده قب رط لوابودنا لر یس هل ج ن دنتهح تبعر ۱ ۱

 ۰ هدننامزو یدشعمربا ه هبقاش ەت هو هبقاو هتراصوص> هب هماستاعیطو هبلاع ۱
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 هک یالودرمشب وبا ید ندنسودنکو ردشباذخ | تب دح ندظافحو ندا |
 : بیعسک نوراهک دو یو اصعط یردع> واوا ربط ےساقلا واو ید اندتناروا |

 | رلدنسک هصنیخدو نانلس نب خاص ند نی یه اریاو دشار نبهت وی واو
 ۰ JEL وردراو نصت هح هدلعو هدثب دح كثب دنکوردرلخانا تیدخ دخا |

 | ع رو لاک و یدیا لماکرفاو ی رګ هدشن دح و هدنیدو ماع بلاغ یساوتو عرو

 | تان هد دکا ینیک_سه ث رح هدن اتکرکردم ولعم ید ندنو یس اوشو
 ۱ یدید هلب ون کی ید ۳ ریحاو انثدحردم زاب ولد مد ردبتذا نو یدزروقوا 1

 | بولوامقاو تدوررب هدشییام یناسن هلترحارپ ز ردشعد یدربوربخ هلهجووبو ||
 زا قیصحر لوا هب 3 اف ST هدلوا یدو هد دلوا یدیضاق رمصع ترح 1

 . بوراو هنسلح هلبا تفارظ ی اسن نکلو یدیلوا لخاد هنسلحت هکیدنمرب و
 ۱ 1 لوا یس یدرلکد نشب دخ ی رح ندزامبا بورد روک نی ودنک هدنش هرا مدا 1

 ۱ نااع>اتذکه کع د ا درد تنه زاد ود مدراکدن 9 یدرارودوا ندناهکدنا

 1 یس ودنک( للك باهسالا نع سن ال او هلیلح تفقانسهلو )ردشع ارابتخاتورپ و

 | یدمرورددعل
 | نک دعا وا نا ید یرا رع تدم هلکم هعلب یرلتدالو رات كن اشو ۱

 : دنی رکذ هعبس ظافح بولوا ماسغیرکذ ثیدح هکا ه دلعوب سی ردشملوا |

 وا نود هدا ودنا کز ی و ۵ RE ه دنحوا زو حوا كن رڪ

 فیطا هلهجورب نفینصل هرکص.ندنا بودیا مدنیفین اصتر اسو یتعم اوج |

  یدیشا وا ه دايز عاقتنا ه دف انک او فارطا هلیقین اصت ل رلنا هکی ديا راشایا |(

 قا زویجوا كل رعه رک ر دذادغب نطو رادرع نا قیسا لرانا یدعا |

 ه دنس ه دعفلا یذ شب ناسکس زویحواو یدعوط هددادعب دنس هدعقلایذ 0

 هللا دبع وبا کاح هرکص ندنا یدلبا تاف و هددادغب نکیا هدنشازوفطشع |ا

  هدروباشب هدناوالامب ریس هنس رب ییرکنزویجوا كنرعههکر دیر و باشین عب نبا
 | هدب نکیا هدنشاب ترد ناسکس ه دنرفص یخرات شب زود رد یدلک هدوحو

  تیال و هکر دیدزا دیعس نی یغلادبع دونا هدعد یدلبا تاف و ه دروب اش |

 | زوتردبولک ه دوجو هدنس هدعهلایذ يکنا زویحوا كترعهر دیظفاحرمصم |

 زد دغا تافو هدرصم هسورح نکبا هدنشاد یدب ست هدنرفص ین. ران زوقط |
 ت رد زو وا روج وا هک رد ق اهعصا هللا لع ی دچا من ولا هرکمت ندنا

 نکا هدنشاب قلا ناسعط هدن رفص یخ رات زولوا زوسرد بولکهب اد هذن زات

 ( هدناهنصا )



) 0 ( 

 یدمرت یسسب یدیشاتا تاقو ه د هصد ۰ نکا ه دنش اب حوا ښ - ه دنلاوش

 یلیپسنو یسبع وبا قینکردک اه نب یسودنب روس تیسبع ن دم |

 | شموکهدمر هدننامزنانسنب ثیلنکیا ندنرهشزورعیس هد دو ردن دمرو ||
 | توقویم هل اصدب هدهقف ٥) هکر دیسیرب كءالعا ظافحیس و دنکویدیا |
 1 تویلنا ذخا ند هنس هت ندن رلولواثد دح همای, دحو ردراو یس هار ۱

 1 ندومو هب اسوم یقاعساو هدنعس ناهستق ندرانلوا لواردص ندع اشمو 1

 || هعینم نی دجاو هرجحن لعو هراشب نی دمو هن اجرا دبع ندعسو هنالء |
 | یریغندرانوب وهي یراخش لیععسا نا دمو هعیکو نی نایفسو هی نم نیدتو |
 | .دجا یجدندنس ودنک ورد عا تالاک * داغ تت ساب وٹس ه الصف ها جد ۱

 ند هلمج ین انک كني دمرو ردشعا لع ذخایزوره بوب بوب نب دنیا
 ۱ لعویس ه دیج بق انع كنب دم رت ماما لص ااو ردیف رط كمل با تاور قرا ۱

 یس ه دیزک ك راب انک یی عم اچو ردررقم یس «دی دنسب فی اضن هدشیلح
 | ند هلج هلبا قبیح رارکتویس ه دا ز ند هلج ن دنتهج ری هدعاقو

  عاوا ندع نیسحو مچ وه دلال دتسا هوجوو هدنرکذ به اذمو نداقا ۱
 | بوتاوا ناسب للع ب اتکم دنرخاو « دلی دعت ح رحو ه دمهلوا ناب ثب دج

 | یدم رو ردقو ه درلد رغ یت افرصت كياتک لوا «دفعلوا هنسح دیو ه دنا |

 مدلنا ضرع هنس اهعق لنيالو زاعج تولبا فینصت ین اتک ون ی یسودنک ۱ ۱

 ۱ لدافخدراتا مد زس وک هنس الّصفقارع هدعب راددرپ واضر هلا لوبقنسح ||

 | هلوا فرشم هلیتس هعل اطم بونا وبه دنوا هک كیک ره تاتکوب سد راب دوار |

 | ود رد هرژوا تیح اصع هلکنا توروط هدنوا كنا مال لا هیلاری هک نوک |

 ۲ نیا كني بحر هنزوتط شع زویکیا كنه ها هج زیدمرتو ردش نام |
 ۱ ن تعش ن دجا اقا ۱ ىست هللا هچر ردشلدا تافو دندو ا

 ا نال وا قو رعم هلتلیصف وردن اج رادع وا شش ایم یک انس نرح ت لع

 || جاق رب ندیلعوبا ظفاح نب یروب اشین هللا دبعوبا مکاحوردی رب كن اهقفو الع ||
 | دعوا لواند هلجو یدرک وا قو تزف ندزعلسم یا هکمدتشا هعفد || ۱

 || نی هبیتقبوشنب هواکاو اٹ م یئاسندج اور دشا نایب ود یدرابازکد یناجراا

 ا دیشوندمرشحنرلعوند « دعسک دجو ندوها را ن قاهاونددیعس |

 | .دوخوندراشب ند څو ند من دانهوندنیکسمن ثرح وند لعالادیعنا |
 جد یرغ ندرانو وندننات سس ثعشا نی ناعلسی دوادواو ندنالبعیا |
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 یر ام هبخال رب اا وم ملا نوکیا )ا 3 الزوک ی اعا

 ]| نیومرههسررپ واضرهبن نوجا یسفنودنکات زلوانمّوم نموم یتعب (هس ةن
 || هه ودنک بویمقیچ ن دقح قیر رط وب یني هجیعرپ واضر ن وجا یش ادنرق :
 1 ایبار ردکعد لوا تسرد یی ایا هعیئاص یتا جد هرالبا هس رواص 1

 سانا نم رشک ن لعبال تاهبتشم روما امھنیو نيب مارا ناونیب لالا نا ) ۱
 | نا كش وبا یمحایل وح یص رب یع اراک مارلاق مق و تاهبشلا قس مل نخ ||

 هدلالح نل سش یب انعم ( هم راع هللا یج- ناوالایج كالم لکل ناوالاهف مری

 هن ر رب هدنشنیام مارح هليا لالح نکل وردشعا وانان ندد ردره اط هدمارح

 نداالح یارو ندما رح یالح ور طبی آ١ |یعوح 7 میشن ر کب 1

 زا دف اص ند را دف ارد وا همش کرل وش یدعا رازاق صبعشت مود وه

 كن روق كلب هک یک ناب وج لوش یلاثم هدح راخ ردر رقم یر هع*ود همارح |
 بویم ه دیا طبض یی راراوط هکرد راو لاتحا اماف ردوکیراراوط هدنفارطا |"

 هلوا بیس هنس هم اغوا همش بولک وسو بولکود هرانوایخد ندي رود لواو
 ارز هيم ارغوا نیقب هرارب وا ههش 2 هک ردوب نالوا بس ان یدعآ نی

 یس رود جد كن ییاعتو هن اس ق > یک یعوداوایسب روقرب كهاشدای ره

 ندناهشهلوعاوا هکر دم زال هرلن 11 مالسالها حر دون ون ردیمراح هکر دراو

 دو ادوبا لص ااو هیلبا صیعش هلل اک یارو یلالح بوتق اصی ودنک

 هنس هعل اطم رکا هدنن امز هل وق لالح کب وبا هکی دیا لم اکو لضافهلب وش
 نهارا ادعام ندنوب یدیعوب 5 کرولوا بلاغ ه3 رعمو هند رب رحرکاو :

 هک شعا زردیا فصو هلهج و رپ یدو ادوبا هق دصرکب وب او یتاهفصا |
 كئیدح هعا نانلوارکذ و اما و شمرولوا قوصوم هلی وا هنسهکزآ ندالضف ١

TET TEAS 

 ۲ ۳ بتا ... ته

 قارعند لج بودا تعر ° داز یسل اها تب الو ضد اک ر ره ۴

 تویلبا o دافت_ساو 0 دافا ام كدواد وبا اب ریکا بط ترعمو سدو 1

 یرلکدتبا تبغر هدانز هنب رلپاک سو یراخ یرنکاكنس الكف ناسارخاماو ||
 رک ابونا لاعمر رفت هدیعصو یاتک كدوادوبا ۴ اا ن لو در

 هراباتک یرعنراع دسدل ول یتنسدوادوبا هلا فب رس یوفصم ه دست ا كع

OS ENهاب هکردشم روس ودردبف اکرلنا قم کرا ۹ هدد روما کوچ  

 ردق و تس اهن هنس هژملح ةو هو رععو هرس هر هولعو هتلی صف دواد وبا

 ٠ یس ہنس سب شخ زویکیا بوک هدوجو ه دنس هنس ییکیا زوکنا تر رعه

 هدنلاوس 1
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 هد طق راد تح بویلبا فالتخا اکااعاد بودیا تمزالم هنسلحم كلا بسم

 ندر راخ عب یدیایم هلک یدو یدیا مه دیک سم یدیا هیلوا یراخ رکا
 ییالیصف e دکنسکیا و د ی دا هک ب وراو هلهح و و سه هب هسک یربغ

 رکداموررع )هبقانمو ه دنقح إسم ىح اصح راولا قارشا هلی وردشایا نایب

 ردشمر و مخ ود ردزا هلت اغ نانلوارکذو و دقو چ یقانم كنانعب ( ردناهنم
 كنلس ر شّلا زویکیا قاخوو 6 لی هنس تلا زویکیا كىرعه یدالو جرات اماو

 ردشما وا نفد هدروب اشی مقاو هدنس هک دحاو هدنشب كنبج رلا يجر ||

 نب بعشا ن ن اهلسیسج درد ردشعلوب ه دنشا شب یللا هدنامزیودلواو
 زدم أ[تسحمهو یدزا هکردنا رج نی ور نیا یادش ی رشد نن قضا

2jفاوط نوعا ثبدح ع اع هکر دهامهمامارهدشب دح اع هل ابور ددواد وبا  

 نب نا يلسو نده اربا نب لسم یس لا ذخا تب دح اماو یدلبامجج بونی زا
 ندیسذ هس مرا دبعوند یسلاءط دیلوئا ولاو ند هبشیی| نبناععو ندیرخ

 نددیعس نی هبیتفوندلنح نیدجاوندسعم نب یی و ندده سه نب ددسعو

 ندودنکو یدلوا مقاو ندرا هنسمک هصن یلاثعا كران وو ندسن وب نب دجاو

 باک یدلک هدادغب هدعب یدلوا نکا هدهرصب بویلبا عج نیاک هرکص
 اماو یدروح وکه هرس نددادعب ییلهاهرکص ندا یدلبا تاور ۳ ھا

 تز اجابودیا ضرع هلبنح نی دجا ب ویل با فص ند دق ین اتک
 هکر دشعد تساو ن رکب واو یدشابا ن اسسا ر فاو ید ل واو یدشخسا

 لالطا نب دجاو ی است نجرادبعوبا و هللا دبع غوا راتیلبا ثب دخ ذخا

 ْم لععل او ردز هنسکا صحت یدو ء ول هل ورگ نب دجا نب لر ىلع واو

 | ندنآ یدلپا تح ایس رفاو هدنزوب رب لوا ند لبا مج ی اک نانلوا تد اور

 ييي ا ص س ا و

 'هدنښک وداک هرکص هرول اشرت یراخ و ردشمرویب ود ردشعم اق یل اح اطلع

N UE E HOT TE r Seyre Sony و 

 ره نسل بس هه سو یو مو هد

 | ثب دح كي زویشن ندلسو هیاع هللالص مزکا لوسر نب هللا هجر دواد وبا

 || فی رشثب دحزوپ زکسكي ترد مکی دلبا ج رد ه دنتس تاک دعب بونیزا
 | ندنیداحا لواو مدلیا رکذذینالوا براقتمونب رزکماک او نکو مدلیا انا
 1 ید ) تاینات لاعالا اغا )وا هکر دفاک هند كن اے ت دح ت رد کلات

 | نسحانم ایت ) هوا لوبقم هدفحاصوصخردکر که لا تبت صلاخ لاعاره



( ۲:۲ ( 

 هک هچ رکایدلی وسزوسیربغندکءدنب زایبیراخ راب دروص ییدحزوب لوا
 ]| راب ريغ اماو یدیا ررولیب یکودیالکد له است نیکودید نر زاعب كن را ۶

 | ب ودیا مات نی رال اوس یشکنوا هلقی رط وب نچاق یدز ردیا سابق كج رک |
 | اا تو دیا تاغتلا هب هنسمک نیلب وسل وا لوا یرات رضح یر اس رایدل وا عراف
 هلم جووپ ویدردهلب وب یتتمو هلی وب یدانسا كنا هلدیشایا لاوس نسهکشیدحلوا
 ریخت كرلنا بودی انا ه رزوا تک ی رادانسا بویقوا ندنرب زا ی دح زو

 بولیب ییتلیضفو یظفح كني راس یشکره بویل و ایس هدن اف كنلیوحمو
 ندنا رکو دتا ناو هکر درک رب یقانم لصااو یدبا رلشلبا نامدا یک کرک

 ۱ دعج نوک یہا وا كل اوش یی درد ناس هط روب لر رعه یدالو خراب و ردر رب

 زویکنا كبره هد ەي رق مان كننره نالوا س رق هدنفرعسین افوو « رعصندن زاغ

 نوک جواندنش اب اب کیا شغل یرع تدم بواوا عقأو هدنس هنس یلایللا

Nی وا یدشملام یدالوا كکرا هعدرا و یدشکلوا  

 قارع نوا لع لیصحو رد قيسا وبا یتبنک هک ردیزق سم ن حا نسم
 ند دعس هہتقو ندرولاسدن یایح بوک هن راتالو ماشورصمو زاخحو

 هللا دبعو ندلنح نادجاو نددعج ن, لدو ند هی وهار نب قاحاو
 نب هلم رحو ندنسغبق یی هلسمنب هللادبع و ندسن و نب ج مشوندب راوق
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 حوت
 دکار ملت دقت اس ار

 رب

 نجا تب سبد ند ال ڪو را یایما كرلنوب و ندم اسهن فاخو ند اب

 ۱ جاق ر هدادعاو ید رل ٹا تب دح ذخا رللاع رهن جد ند ودش ؟ویدمهیایا

 ۱ ۱ كم زوج وا یدنسم چک یسودنکو ىدشملا لعند دح ںوراو هدد

 هدنزوب رب یروپا شین لبعوباو ردشم تا نایب وند مدلبافیضت ندی دح شعاکد

 جرو عده هنس هلج كنس اعرصع لوا ییاج ن اسم هدشب دح ع

 هللا هج ریریخنادج نیذج | نیدگورعوباو ردراشمرپ وریخوید یدراردبا
 || یع را لیععسا نب دم هی هدعع نب سابع)اوبا نب بو دبا مالکرپ رفت هيلع

 د یسکیا ه دعدروص رارک:رارکت وید ردلسم ی سم هللع هسخویردمل#ا |

 یرا رجاباابه دعب ب ویلبا ج رت ندنرب رب الصا بور و باوج ویدردملاع |
 ندنرلما بویلبا ظذ بولا نر راب اک كرلناورلكج هیلبا طلغ ماش لها نوح |
 م زا هدر یرخرب هنسعکلوا هن و بوز اب هبا نک دقدلوا ولم زان یرب |

 [ :اماق ردکر کهسنل وا مه وت هنسک !یکیا ینکرب هلیا قب رطوب بوز ا هلبا یچ۶ا

 الضاو ردٌشلزاب هلیب لسا سو عبط ام هکر دردا قم وا طاع ه ددغو دزاب لسم

TYEتم  
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 ًاطوم هکر دت دح كلام ماما رد هدنن اسب هس ظافحو ثیدح هما هک |

 نب دمخ یراخت یکی ردشعلوا نایپ دلوا عونیرکذو لیصفتو ردح اص |

 | عج یبسنو ردهللا دبعوبا قینکورد هادی زب نب هریفع نبا میهارپا نی لیععسا
 نالوا یس ناب كن دج هکر دوب بس هکع د نعحج ردوو رعم هلکءد یراحو

 || نج هکر دشاک هم السا هللا یراخ نا یسبلاو یراخم نکیا یسوح هریغم

 | دەي یراخ ورن دندادجا تبسن هک بنیلک هم السا هلملا ك ناو ردي راخت نام لوا

 | هک ردیسانا تن هلییقرب ندنک هرزوایتزو یسزک عج هدلصاو ردشبا تب ارس

 ندهلیمف لوا جد یراح ناع یدرلربد دم نب هربشعلا دعس نب عج هک |

 : هللا ةجر ی راد ماما اماو یدیارلشمللا تسسن وید عج نیغل وا یک شا را

 : نواو یدیا شلشاب هکیلک بوراو هاشم هلع بلط نکیا ه دنشاب نواهیلع

 بودیا مرڪ هت رل ردح كت الو ره بوج وک هلبا ق٥ داةتسا « رکص ندنرب
۳ 

 | ع انه بوزاب و بویقوا «دنراتیالورمصمو ماشو زاجو قارع لابجو ناسارخ
 نادیعویهلب میهاربان یکم ند هلج بودیاذخ | ثددحندنرب رهكط افح

 || هل دبعنر دمو ین ابیشمصاع وباو یسبع"یسومنهلادبع یزو سنا نیا
 ی دمنب لعو سبک دنب لضف معنوباو یاتریق فسوب نب دمو یراصنا |

 | یریعندرانوو یندلا سوبا ییا نبا لیععساو نیعمنبیب و لبنح نب دجاو
 || ره د یسودنکوردشلبا ثب دح عج و مواعیپ د ءافتسا ند الصف هت
 تب دح دخا ندنآیسالصف لرهشلوا هسد دلنا لقت ثد دخح هدنکلع یف

 هنسعک ك ناسعطیی یراخ تاک هکر دشع د هلع هللا هچریرب رفویدرلشلجا

 ۱ هکردوب یو ردشم اق هنسعک راباتداورثب دح ندنایربغندنوردٌاکد

 || ردشمهلواتناوریراخ دک ند هنسجگ یربغندب ر رفهدتالور رهوهدنامزره

 | هثب دح یرادقم كيبزوبتلا یی باک نب هکر دشم روی هللا هجر یرا و
 | ےل وا شل زاس# تعکر یکیا الواهکم دم زاب ثب دحرب مییه هدناو م دردشنب
 || یتکودلک كلا الع نالوا ثب دح باعك یداک ه دادغب یراخ ماما هکناخو
 زا كثي دحرخا قسم كار ره بودا رایتخا فی رش ثب دح ز ورا دتشا

 | واخ هتسعک نوا تویلنا لب وک هنلتم كخب دح رخا ین دانسا كناو هد اتسا
 | .هکتفولوش نیک زاهیلنا لاّوسرپ رب هدک دلک هسلجخیراخ هکر ابدلبانیعت ثردح

 نوا لوا یدل وا ولطب وط ساحت هلا ثب دح باععاو ی دلک هسلح یراخم
 ۱ tg هلج لصاطاو رلب داش ها وس ند را یرلث رح نانلوا رک ذر 9۹۲ 8
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 | یادش توغوط هدزدرع هود راض ءب بواک هدوحو دجا ماما هدنا والا |/
 | ۰ رزوآیمیدزاب ىح اص ج راوتلا قارشاو ردشل روتکهدا د#د نکا قعلعوا ۱

 كرلتوب و ندقس وب ولا یضاقو ندیکل امو ندیعفاش مامایلعویدیافی رش |" دوج ورب لضاف هدمولعراسو هدب دحو هدتن دو حالصو لماکو لماع ید |
 ۱ ویرلم اما كن رصع د ند ودن کو یدیشلبا ذخا ند الضفه اثما |[
 هلا ویدیارلشعا مولع  داعتسا یرلم |ره نالوافو هم هلتایصذ ك رهد 1

 1 قاشا را یرع ند ودنک تودنآ فص تاک وادادنسم رک نیت دحا مارا 1
 ۱ ماعا هک ردرلشع درلرنحع! وردشایا مج فی رم ثب رح هیت ندشب داحا یو دلیا ۱

 | یراترمضح یعقاش ماماهکمادامو ردشلیا طظفح تیدح كن زوب هرکنوادج | |[
 | ندنصاوخ كنباهکا ب ویلوا رود ندنتبهگ فرش كنا یدیا « دنابح دیو

  EAمانفا وندلش> لاو مدعک ندادغب نویلع هللا هجر ییفاشیح |
 كمرديدردفولحنآ رقهدجا ماغاو زدسهروجت ویدمدوقیلاهدنآی دن هقفاو

۱ 

| 
 ردق ولع ن رق هی تولوا س+>و نولیکود ا توتلوا ۵ ا رک اوربج نوا
1 

 یالخاولزو لزوک ولب وب هەروا یز هل ید-تلاق هرزوا یاب دافتعا بوعد ا

 : تیدح ندنو یدرا و هلا انح هدن اه وا رکا اعءصو یدا مت نا

  ۱کوب شن لمم نا اسمو ی راع لیععسا ن د رلتدا ذخا مولعر اسو |

 | دهزو هداع ۰ دنرخا كنس هن امزودنک هلم ابو یدیا رالضاف هجن لداعم هرانوب |
  |۲كنس هنسیبرب قرفزویکیا كنرهو یدیغوب فی رش تاذرب یک كنا ہد اوقتو |
 جرات هلو ف راض و هدخامز قلشوف ۵ د عج مو, توک یحوا ی وا حبر ۱

 || هزانج بو دیا تافو ه ددادغب سفن نکیا ه دنشاب شغهدنرخالا عب ر كر ود نه

| 
 یرذ ام تروع كب ا هلمدآ كب رول هرک کش بولیزابرلنلوا رضاح هرس

 کودنک هعالسادچاماما ردشءاوانفد هدر اعم نالوا مقاوهدن را بان پوابق

 كن دنکویدشل وا هاج هنسع؟ كل ییرگب ادرس وخودوج و یراصاهدن وک |

 | لخوا ماقو لاصیلاو ردشعاوا تراشایخد ندنو یاونعولعوین اش مظع |

 | ین ویدبشابا تافو لواند ودنکیدبا خاص یدآ کنی هکب دیش هب ابند |
  1كماماو ید هدنایح دیفلد هنس هنس ناسفط زویکیا نره هکبدبا هللادع |

 ۱ راو نم قلا ناینلاو تارابعلا تهشا ) یدشلوا عقاو هلا عسا كنا شک ۱

 ناکلخ نباب ةروته شما 1
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 | ییفاش ماما ن ددالب ها نیلبا ذخا فی رشٍزع حد ندودنکوردُعلکد

 دعو هل ادیع ولا . نبنجرادبعیا ه رده ےس اهولاو رانید ی میهارب ان دمو

 ۱ هدایزینب دو ی 1عیرلت رسضح كلام ماماو رد رل هنسعک ها ی دوم زاخیا ی ز نقل أا

 | بولوا تس دباام دم هساید كلبا لنثب دح نچ اتو یدیاندرانیاب | میظعت

 | د اقو مضو بوک هنبردص كني وا نال وا شم ود هللا راط اسب فیطا و
 ۱ ندنار + هج ا وندن راوصروحوندب الک وتولار طظ ییاافصو بوروتوا هلن یهو

 ا وصح وو ی درل شان هک | كە سد دس ۵ رک ص ندا تویلت ۱ لام هسا

 لاسو هلع هللا لص ای الا ناطلس ن نه دود وا لاوس نادءتس ودنکیس

 ناطعلا دیعسی یو یدرر و باوجود ن روس یک یا م ظعت هنر دان

 1 رد إدا فصو وادردق 9 هتک ر لبا ت اور ییجکا كش دح یک ئالام ماما

 هکنجاق یعب ) محلا کالا اعا کذاذا ( هکر دشم روس ی راتضح یفاشو

(ksلصا معدوخاو ردیمک زدلت هدا كرنا تالا ماما هاو ۱ رک دهد رپ رب  

 9 !امیجدورولوا كعد ردلصا هو كللاعو عورف ءار ا تولوا دنا و

 ۵ سس ورق هوود 2 قح ردو ول هتسعا نر در اتس>او فذطا یک ك ناو نیما

 مک ران ول بوروک رازت اق ۳ ۵ دب را ۲ لک خرد طا تارغیارب ندن رلتآ ن ل ا رح

 قو تولد ك وسا وا هر ده کیت لدن ۵ دعودروص هب ودنک ول د رده ردنوک

 ه درب رپ هدکودید لوقما ییس ر ندن رلګا یرا ردمزال ه دنا نکودنک هلا

 هاب وردشم روج ود یدلشعا اکب نس هلج ب ور و باوجود ی ربا تاج ۱

 روم ۵ دن اور ّتیدح یه وصح ۵ رکھ قالطوردقو ا 1 ق ام ۱

 یس هرعنمنال وا مقاو هد یعیح نده دملا .ش را نوراهیب ت ةة نالو هلن ۱

 ك لر ریه رودنکو ردروهشمو ر وک ذ٥۵ دازع ye ااو ر وطسم ° دګراو تکا

 ترد ناسکس ۵ رب هاب رپ ی زوعطشع ز و تولک هدوحو هدا ناسهط

 ۱ ی لینحی دن دج ا یدرد ردا تافو هد هر وثم هٿن كم نکا هدنشاب

 1 نرامزی ا نا فوعن سدردای هللادمع ن سد ردا دسان لاله

 طاق ن لباونب رکپ نب لعن بعصناه اکیا ہیلع نا لهدنب باش نا

 ۱ ردنان دن ندع لول ۵یہ 1۳ دسای هلرذحن رگ لک یصق ی تیهنآ

 ۱ زد حض نکبا لم احاکا C8 دا اوو رد اش سس هلق و هللا دش قنکو

 عیب ر كبس هرس ی درد شکل ازوب كره هدک دلک هدادعن بوعیح ندنرهش | ۱



 ندناو ردشایا لیمگنولیصح ینونفو مولع بودلکد یخد « راولو! هنیربغ

 | روئوباو لبنح نی دجاو یمه دواد نب ناولسرانلوا تدح بودیا تیاور
 ندرلناویآ رفع نب دج ن نس>و دارید لع نیسحودلاخن مهار

 | هدام زودنک یرلتمضح یه اش ماما هلان و ردالّص هج ید یرمع
 ندم ولع یلاعاو در اصس قحو ید اھو ع كنبزوب رب و یاما كن اد

 ه رکص ندناو هدرصعلواهکن دشلیا هردو لوم هدنا ندرخ اعمو ۱

 ۱ رولوا نالوا هيلع رّعم ندانعیدشمایا عج یل د اض لوا ه دعامارب ندرلنلک :

 | اص وصخ ه دنس ام" تورو ه دس اوھت و دهز كن راترمضح یف اش

 ۱ هددت صر یردق ولعوردراخ ابا قاغا هده ۳ كنضرعو ۵ دارس نسح ۲

 رد رنصدقمراتلبا تاهسا هدنح دمو رشا ران دنا باتنطا « دنفصو هکرد |
 هدن امز رهاکا 4 نسهکدیامدا هح یا س بورود لبنح نب دج انب نجر ادب عو ٍ

 ۱ | یر د ضح ییفاش ماما تور واوح اکب « دق دروص هم اات ود نیسرادا اعد

 | | یودیا وا تحار « ف هر امم 2 قاع كەلخو ست وق باتوا ه دز ودنوک

 :HE کا م ام ھ ماما یا ضوء ندنمس رشد وجو و لواردما ولعم ید ندوب

 ع ی بودا فصو یییفاش روت وبلاو یدهشلطا نابود ردشلوا

 ۲ مزود مدم رو ؟ هک از دا سرد ن هر دحخ هدتحاصف تابو هدنلبصخو |!

  یدیف وب دنسکرولوا نیرقاکاه دنت ایح ایا قییقح هسرلبا ۱
 1 ود یدلک «دوحو ا ا هلوا ضوءاکا ید هرکص ندک دا تاخوو

 ا 5 | لیب کیا نولک هدا در ۵ نشف ناسفطز و تر هو یدشهرب و رح 3

 ۱ تولک e دا دا دن ۵ دن ةا ناسفطزو لر رعهو بوراو ه کم ندنا تولوا

 ماما یدناوا نفد ه دنآ بودیا تاق و هدرصم ندنا بودیا تم اقا یاجاقرپ :
 ۱ ورع نٍد لتیخت تب ی ثراح نب رک نب صاع یا 5 نا ۳ كللام

 | زا یس ودنکو ردهللا درع وبا قینک وردن دابس نب رج ی _هکردنرح نیا |
 J ایه و اکاوردسایه ماما شنا هلج کلن هددمفو ت دحو فانا كنشالو

 | یی رش لعومل وا ندنب اصصا كنا فب رش تاذ یکی یف اش ماما ہک ی رف

 هللا دعو ندیراصدا دعس نب ی وندن ره ز باهش نب دیس هملیاذحا

 هورعنب هماسه و ند هردکنم ن ی دڅو ندعف ان لع وا ی ادب ذ ل ورع نیا

 ندناهلس نب همرعو ندي رقما دعس یا نب دیعسو ندلسا نی دی زو تدرب زنا

 ه زاول وا هن وا وا عفاو طه ا ا : هع رو |
۳ 
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 هب یرونو هم ری رغم ام TT رص > تو مت 1 تواوآ 1

 | یحاقو ندیعازواو ندور یاو ندسنان كلامو توداک دلوقم ی تالامو

 | ثید احا هرلبلاط کهدناو بواوا نک اس هددادغب اعاد بوث زاب ندفسوب وبا |
 | تاور ندناو یدیشعا فمصییتمه هلجج هم ولع *دافا بویلبا لقن فی مش |

 یاو یزار هللادع یا و يفاشسد ردا ی دج رلب دا تایضفو هو ذخاو |

 || رد رل هنسمک هیت حدو بسم نب لع وه وتن لیععاو الس نب ساق دیبع
 اأ بوک د تاربم شوک كسز ون وا اکب ندم یاب ردشعاوا تی اور ندنسو دنکو ۱

 | كێينواو بودیا قافنا|نوبما یلبصحت عرمشو وع |ءینعهردكیب شب نوا |
 1 نوکرب یدو لب جو او بودا خ رخ :E 3 عو ب تب د> جد ییمهرد ۱

 || یراکبهرکصندا بودا تعاقا هلی اع باط بولکتوراو هنس وكلام ماما

 | هدهج هر درهلبا لّصوو ع هل اورد ثمر وربخو د یدردتا هیجوت نساضو ا

 زا یدیاه رزوا كعاهغل ابم ه داو حدم یرلتضح یعفاشمأما هک داو ترهش

 | یربوقیچ هن اسارخ هلی و دنکب ورب و قلیضاقاکا دیش رلا نوراهلصااو |

 كن ره هدق دراو من رهش
 یدی للا هدنلیب یع زوقط نا سکس زوب

 || ۰ دنشاب
 | ییکیا زونوا زوب كن رسه اماو ید شما وا نف د « دنا بودیا ت افو نکیآ |

 | ندج کرد یفاشماما یسیع کیا كنه اذم هاو یک هدوحو هدنس هم
 ن مشاه نیدپ زب نی دیع نی بی اس نی عفاش نیا نع نب سابع نی سیردا |

STE / ۱۱ تکرحهکعرو عفاش نانلوا ارک د ندندادجا هکر دشو  

 س اس یس اا كيا و رده هم السا هلع یب نک ؟با قیگلعو شلي هکعا ۱

 ریخت بویب رو « دالا یع اهم به ی ماب او تولک هم السا ه دن وآ ردب ۱

 | هک یعسا كني رلترمض> یف اشو ردثملوا نالیسمم رکص ندنا بودیا رلکلبا بو ۱

 ]| ماما یی « دنس هنس یملازوپ كن رجهوردهالا دبع وبا یخد یینکرد دمع ۲
 | هد هیصق مان هر ۶ هدندب الو ماش ییفاش ماما هدامز یودلاتافو یرلت رمح |

 | هک کل وقرلیضعب ورد رونو ک هر هکم نیا ه دش اب یکیاو بوک ه دوحو ۱

 : ةا ماسش هلن هد اوررب و بولک هدوجو ه دیدن الو نی هدروب نح حیران ۱

 || هقف * دافتبساو ردزکو دا رک ذ لوا هنب یصصا اماو ردشغوط دنالقبع |

 | سیهارباو هبین ایش نبحن دو هسنانب كلام ه دم ولعر اسو هدب دحو |
 ۲ هبیدروادردلا یی رعلادیعو هن اجرا دبع ندوادو هبیعن نایقسو هدعس نا

 || ندرلنوب و هعف اش نب لیعنب د2 یسعوهن وشحامیب هلسیپا نب زی رملادیعو
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 یکم شمس ی ی ل تن SEEDED BEAL اب ته یا هجا یی لا

 اباق اما تزضح بودا سدح ود 0 FÊ و هرملا ۵ او را

 ندسح هجیملپا ل 1 ذل يض اق حد هقرلخ بویلبا نیم بدن متا لوبق
 یم ودنک ه دنل علا زو كن رعهیعالارخا بوبابا نيم وید نب نه رايج

E ۳راعمنالوا ف ورعم هلکعد نازریح بویابا تافو ه دنسح نکا ه لز ا  

SSE TIIEIIEETEEEY: 

 1 اماو ردم والعم ۵ ددا دعر ۳ رشسیزمق نال ۱ ا وا نفد هدنا لس ۳

  Eهفینح وبا ه رزوا یا دناوا له تدب رب ]وا به دملا ن > كن |

 الع بولوا لإ طعدم وب نوک لوا ج ردشلفا ت تاقو هد و ا یرلدرضح

 | هلکتجر ی ای راترد ءا اکا یراق دلوا مطعنم هدن وک لوا ندل اغتشا لب ف ۱
 هلا اوتفو دو قاریشم و بر غم هکل وا یص تار ندا هلکش اع لاو هلبا ی ےار

 كب اعد قحلث ال یه نال وا فب ند هلجچ  دقت رط یوعنو ردٌّشمر من

 | ندد ناماما اه اضداونام اه ناصعش هب اعصارهشاو ردشاباناب هنب رلوق |[
 هتس؟ فب رشکنا ندن رادرک اشنالوا روهشم قف كني رلت رضح همین وبا

 | یسنکلوا ردم اما ید یسیکیالوا هغ اشا ن دنس هب یمظعا ماما هکردر
 ]| فلعم ن رن ن SSE ن ترنج ن ۳ ی بوفعر فس و وبا ی ا :

 ۱ لیصع ن دیظعا ماما یهقف لع هک رد هلیح ن یم هب ود ن نب هه رع نیا ۱

 دیعس نبیگ و هپ یم نب ینایلسو هب یاس ا وبااذعام ندنکودسا |

 ن قاڪسا ندوب اسناطعو هب ورع ماش هوة عا نایلسو هب ئراصنا :

 تان ور ندناو ردشعا لعقود داف افتادند رل ا بودلکد ه دعس نم تیلوهراس#

 ی رعو یدنک لو ممشلوینابیش نسح ن د راندیا تعب رش ههشق متو
 ردر هنرعل هن یدو میش ی دجاو ن عم 5 یمع و لنح دچا وډږدغ

 هدادغب دش را نوراه ه :رکصیماه یسوم الوا بوافان :کاس هد دادب یسود نک

 لوا كا یفالطاةاضقلا یضاف ٠ دنا مالسا لها بودنا بص چ رشا مکاح
 یدالماکولضافو هبففو طفاحو لماع ماما هلو ردشلوا عقاو هفسوب ولا |

 راق و عض وو رجس و راح م ه دل رهو ه دل اځ ره ه دغ ب دحو ه دهتفو 1

 زون بواک هدوحو ه دناښ هب ی >وا نوا ز زوب ك ره یدیارب کا دن رک هلئر دوو
 هللا هجر یدشانا ت تافو نکپا هدنشاب زوفطش لا ه.دنسهنس یکیا هر

 ماش یلصا رک رد 1 اشو 1 ۷ نج 5 در هدا دبع ونا یبنهکیا

 بولک ٥ ددنالو قارعیماایو ردند هب رد نالوا فورعم هلکع دانزرخ هدزدیالو

 أ ناب هد ب افوروسد اماو بوک دی بو ابا



) ۲۳۰ $ 

 لوا لکابودنا دارا ۹ رالیلدو د ته 5 1 ا تاذو NS ازت وک ب ودا

 برم هلهح و و ه دزور یلکوب و یرک دهدقافاهسالوا هزبه ندآنرصح

 هنلعفو دنلوق بواوا هب لوم هلب وب قاچ قه اةفو ېه ذمو ید زم وار وعو
 سسرپ ند هبه)ا رارسا 5 دش ستاد لوارکا لصالاو یدنلوا تع>حا

 فد نا مج ۵ دنا نط رگ كم السا یلاسدو 4 اےس قح ید دل وا یخ

 رود ات و هکلک هنامز وب بود افوج یر هسک نالوا ه دندیاقت و هدننه ذعو

 || مظعا ماما هک یو اهطرفهجوباو ید زاوا لع هلی ی كنا هجراو هتمايق
 1 فر ۳ تاکرب وا دا هیددح وا 0 درعع رد دن ولوا ك اع نالوا ° دره دم

 : نمصعع رد ه رزوا یس» دروع تع اجو تاب لها 5 دفع 3 وا هکر دشا

 ه دن ی ل وصا یرلدر طح هعنح وا و ردو و هم اه. لأ ندنرلکدتادانسا

 ناب باب باب كرلندیا فیل: باک هدهتف عو هدضٌارفو « دهقف لوصاو
 ندد لوصاو ردہاوا هارلیلدا نرود یی هیع ریش لب اسف بودا بسر یکلیا

 مظعالا داوس باک رکالا لوصا باک زدرلن وراپ اک کو دانا فخصن

 یخیدزاب 4 یس) ناععوهلاسر ضد دزاب نام نا ل عمو عمو اع باکو

 عضو یرلت رم > مظعا ماماالوا جد ف اوحو كل اوسو هصولا تاکو هلاسر

 قا ردقوب یراب اک فذصم ۰ دنید لوصا كلام ماماو فاش ماماو رد شما
 ناس هلهحو 2 ه د هد نا اقیط هکر دادا یف یرلت ض>ح هةن وبا

 هرکص بودیا لیصحت ندنایلس ییا نب داج یهقف مع مظعا ماماو ردشلوا |
 دردم ی مسبهو هراثد ن براخو هب یس قاعساواو هاب ر ی ی ءا

 هع رحن كاع“ و هيمو عن ماشهو هءذان لغو ا یسعو لر ع ناو هر دک نم ن دڅو ۱

 1 تاضف یهدافتساوتبا ورندناو ید حنودافتسا جد ندرلنا نع یدلکد

 دیزپ حارج ن میکو كرابم هللا دبع رونا وا رکذ هکر درلت وب یزر وهشمكراندیا

 یسیلاو هفوک هدنتفالخ نامز كثب وما دم ن ناوهو ردراو یرادرکاشهحن

 1 ۰ رک دنا ل وب بوسا كعا ی 2 هن دو وک ن ری تخ لوا هره نا نال وا

  بوروا كنک دزوب دن وک نواوبد هليا لوبق هيلا بوروا كند نوا نوکره
 یقیلکت ید قنرا تور ول ص دلکم دعا لوق یرلت رطح هفنحوبا نک

 ۱ توروح وک نددق وکی عا ماما روصحعم ندد اع ءافلخ « لوا یدلیا

 || لوبق تویلبا فیلکت قلیضاق یخد لوا هرکصندن امز هج بوروتکهدادغب
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 یدنا فر رش دوجو رپ لعاش اطات هناراب لم اک یمرک ولراقو یساحشلد ی

 هدب رد دروصوید یکدروک یی دف نح وبا کلام ماماردش مروی یراتر طح ییداشو

 یفاش ماما ادعام ندنول و یدید یدیا هلوا عاق هلا ی ك ۳, هل وس

 | هب هقبنح وبا هصلم دقاوا رعت هد هذ | هسرک رب زکا ,4 رایدروییرلترمط>
 هر یا لوا هدیظد كلبا لص اج عك منشا رب جد 9 نوساک تور و

 كع لیکی هقفو یضنا رفع کی شک لوشو هلک بوراو هکلام ماما هک ردمزال
 صعب ندس اهصا یفاشو نوس ام و5 ندلا نکا گز هد وا هسلنا دا مع

 ۵ دیه رط مد چا ماما 0 دنر وضح یی ا ماما ییها ںی ضصعب

 بوی روت که نسل قرا بورد ندنساح یرلنا یی E ماها a دنراذدک |

 تو دیآ م ظن تب نوا هدف رشفصو كزههنح وبا لاطلاق یس ودنک م ما یی

 a ناو اَّصوو ت اړم هنصانم كثب رل ر 2> مدععا, اما لو ی دم ٹا جام

 بو وا ادم لئاسرو تاک ےب کل رس كابا 0 هود د هلب وشردوول تب اعودیح

 لماک مای*و e ماها لص او ردررعم دم هيوا رداو هن اد هلا یهنک هنب

 هدنن امز ادعام ن دنخودل وا لصاو هر هل ام هر ه دمولع تعد رش لضاقو

 ییکیا كالام ن سنا د هرصد یر هکب دیاراو هنسعا رد ندمارکثب |

 ۱ ندع اسلا دعس ی لهس ه دهنیذم یعچوا ق وایا ی هلا دیع هددق وک

 ناوصاو ردح لاک هج رکایدیاهلاو ن هاء ل .ةطاا وبا هدهکمیم درد

 لرد ردشايا دخا هنس ندرلناو رد شعب هنسا رب كل رلنا هفینحوبا یعفاش

 ورزش نع ج ر ند هباعک هڪل ود اكا كن رل رطح هقینحولا الاو

 بلاطو یب دح هلع اکر الع لادلا یحردشعاتااور یجدثب داحاندرلناو

 0 ردشلا تب اور ندكا ام ی سناینیدح ( س۶ اسم لک لع ضا رو لا

 _یراترضح هفنح وبا هکردراشعا ررفم یس هلج كن هیفنح اشم هل اب و

 سنا رلناو ردشلبا تیاور ثب دح ند رانا بوشد هپ هنسعکیدب ند ابا

 ها دعو وا یبانیهللادبعو یدیب لا ءرطا نی ث راح نی هلا دبعو كالام نب
 ا ےل کر در چ تن تب هش اعو هللا دع ن راحو عفسالا نی و هلن اوو سا

 مع ماما رل.صعل ل ا بت اهصاوردخعلوا نانو هلهجو ون هد یفص

 )۳۹ دح لها دو زدق شر یک

 هر رهن E یی هعبنح وا هدلوصالاعماجر دندن لولوا كنس الع



(ek) 

ETT ۱ا ن لر ته تاانن 0 نابعت جم  TO1  

 هر دال وا كح هلکواک !توراو هل اطا ن لع ن ۹ نعلعوا (جد تبا ی ساناز

 ۱ لوا یلاعدو هن اس حک زرادا احرز و ردشآ نیس اعد ر نوا تیرذوتکزب

 ۰ هلی رستم تد رذول مخو تكر هد ضدالو او هد هز بودا ثب اجا ین اعد

 | هتليضفو ته اقفو هتلطعكنب راتربضح هفتج وا هل اب وردت رون ولد

 ) ین ( ردشعد ه دو تار ادانع ن لیععساو ردق وب تباھ

 الا قف او ايف ی را لععتعاو 8 ادهن لملا یا مفتح وا
 دج هند او وشد كند ضا رو یدانا اتخا ی ق رلترمط> هع تح وبا

 | ید ز وک تس انه یر وفا نالواقفاوم هل وسر تنش بوذی تسرد یدهح و

 | ارع دق نی دلا قب رطیف یذلا * الا ركن سیا لضف سانلا لع هل( ین ) ۱

 | الاو نه هليا راکنا هسگ هکر دراو یایضف هلهجو هج ندسانرب اس کزایعب |
 | راضو هنر ویش هدنش رطمالسا ند کرایا راکنا نتلبضف كنا هک لوش

 رج ی دو هم الع نالوا مزراوخر تاد عام ندوو هل واش ءا دضق هتماد |

 ( یظن) ردشهروبب ئ رز

 نامت قیافح یه ام و یصصل * اضع نا ناه لج اا

 | نان قناة ش نام قیاشح ٭* اید عل اط هقفلا كلب الج
 | ناناماو ردط ها رلش اط هدرخ لس یرلغاط نامهلیایم انعم |

 | تصوصخ وب رکا نسم نیلبا دهبشو زرداد نکم قلی اص وب اقحكتبا ن

 | هدانا هک هل ax الطم ییراک وک كس راک دو سرا نشت دن روع

 نوس رواو سابق ی ی ؟ كچ یرلک دی د نان هی باقش قناع كتاب نانعت ۱

 ولدا ن ایا دهززو ن انا صورا نام زو طفوا ادع ام ند راتو و ردع
 ! ) ظا ( A ناد هدن اصف یمچوا هدنیاک | ۱

 ۱ ها ییدهلا ند ساسا مظعاو * دن ی سانا العا ةقنح وأ

 ار نازدلاو هقطنم راغل او * دم قدصلاو هت رش لدعلا . |

 لضاف ند هلجو یسالعاتعلخ ندنتهد هبن رهیراترمضح هفینحولا ینعب | |
  زرعم ۳ اجو یمطعا كسا ندتهجح را ه دنق رظمالسا یدو زدہ ٍسانادو | ۱

 1 3 و نسح یرلکدید قد و ردت داع كلا لدع لصاطاو ردیم رکمو |

 1 ردکعد زدلالو رد یژوس زه هلم طدو رمنولالح رس رب یمالک رو رد و |

 ۱ اخوي دف و لزوک یاکشو و ب+روا یر ريج واد ابو | ۱

 لام )۳ 3



) te7 
 سس حسب دس 1 نیت دا ۱

a E !4 و ردن درن : دی تع هذ فید .ھع سو :ک وردز اد رە«  

 ۱ او بل باعا نم یلاخو یا وانا )هک ردشعا تب اور ند رب اج ۱

 ندا همسه حک و ردشء دردند رندا تود هد وع ا ادنرف كم دلاوو :

 هددح اوهدرد قعا مدراوه ار ع دن نوا هلا هللا لوسر گرد جلو | تاور

 ماب ه دنس انرغ دحا هکنحاق یدشع ویلا ندهقل ی مااب هکم دلوارمماح |(
  لصاا وردشم روم ود مدل ربآ الص اندم رک الوسرە رکسصندنایدنلوالتق 1

 ۱ كن رازوک ككرابمم دنرعرخاو یدیا ندن را ولنارارب كني ر کک مرک لوسر
 | هدهنیدم ندا هدنشابتردناسفط هدنحوا شع كره هرکصو بودیک یرون

 ۰ و زا و یبن هک رد صأا نا ور نب هل درع یسیجمدب یدتا تاقو

 هدنظ,ض تیدحو هدظقح ادعا, ندننه اهفف لاکو ردشعلوالیص۶ت هدامقف ||

 | رکردلکد نیش هب هرب رهوبا هدد داحا نانلوا تباور الاو رد رق هب هرب رهوپا
 ۱ نش دح هکی دشلوا نکاس هدرب رب لوا اریزردلفاتسن اکا اتوا تیاورندو |
 ؛ قداعب نطومنم هللا اند اعا ) یدیالکد نکعیسلوب ترهشو یس وا مب اش |ا
 ني! اعلا برا نیمآ ( هیفاتیوا ما ی

 ( نیقب ها ڪڪ نالوا نيد دج هار اکو نید بهاذم هک هعبار هقبط )

  هدنلیصفت نیدلاو ثعبلاموپ ىلا مهیلع نيعلا كلا اهلا هجر نیکعورعبابراو |

 وا لوارد « دنا به اذم یا هک لواع وناىا) ردشکلوا ناب ر هلع ون ینا

 | رد هفینحوبا تکو ناه یم اردن دنرهسش هف وکه کر دب انب نامه هقینح |

 | فالثخا« دنسنورد لسم و تشم یودیایمرکم یک كناهةفو یمطعاكندما |
 ۱ هل ےب نب لومأم ن اظور نب تباث هل وف هبعف اشو ثیدح اعطا بوتلوا |[

 زو نم هکر دندنس هلیق بازار ج نالوا تءارق بحاص هکردیلغوا هیلعدنب
 راصعت یدراص) هح شىلكېدںونقوطندنکو ب هود نعل یدارازح هرچ |

 ك هبلەد نب هللا نی دی ندنذب الو لباب هدنناوررو ندنفلخ لب اک ءاظور هکر رب د ||
 « دوحو هن رزوا مالسا تیاتیمانا کن رترمضح ےظعا ماماویدیا یلوقولدازا

 رد دن دالوا رم ےن تخم هکر دلا زرلا سق ن تباث هکر درلشءدرلیضءبو ردثلک ||

 تباث نب نامت نیر اج نبلیمعما نردیلغ و الءظعا ماما هکر اچ ندلیععاو |
 مهد . دآ نالوا لصالارح كد :الوس رافک ع هدند الوا ناب زمن اب نا ||
 ا و5یزنشم ندر 2 22 نوھ نمظع كب E ا < :

(ED) ES 
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 هلال وسرو ردن 0 مه یراصنا مه هکر در اج ون 4 ید نا معنب ا

 : هک دبا نوا یکی دوس یه یبسو یدشمر و تینکوید هزجوب کا |

 ِ یربعرب ندناو حد لوا یک هلق هکر دشعد رلیصعد ورد هنس انعم هلع هرچ

 || نوعا مب هب ملط وا هدکداک هب هنب دعبودا ترعه هللا لوسرو ردهنسن

 ۲ بوروتکی سنا خد هیلطوبا ه دنرلقدروب ویدتالوپ راکتمدخرپ ندزکی رلتلغوا
 "| قوا « دن روضح هللا ل وسر هدرارغو بو دیا تم دخ هلاع رگ لم نوا ماع

 هللا یصر یا هاو یراصدا هللا دع ن رو بولوا سدا ی سو ر یراتانا

 ۱ ندهیاصو بوتلو هله دازغره هل اب وبوراو هل هنسارخردپ هلا لاعرذګ هڼع |
 || ناس هلتباور ندب دنکه دی را تح بواواردان هنسیک ق وج یدالوایک كنا |
 یلص « دابز ند یرکیزوب ه دنرزوا ل وہ كج هلکیب اح« صب هکر دشفاوا ۱

 ت دنعلخ هرصل جد هدفنا دقرایمو ردشم روس ودم دلا نفد مدالوا

 | تاف و هصحملک ه دوجو یدال وا كکرازوب كني رب ره هک ردراو هن سک ج وا
 | كسناوردنع انایودردب نا هقیلخ ورک: یاو تالامتسفارانآیدعارلب دملیا
 | یدرولوا لصاح هربسو هویم هرکی کیا هدلیهکیدیاراو یناتسیاببزرب هده صب
 | سنا لص ابلاو یدرولکیس ګر كشم ندنا هکب داراو نار ر هدناو

 | تلا ناسکس زویکبا كيب یکیا كمر ۶۱ لوس ر ندناو یدیغ وب تاهت ھنقانم
 1 رد رم سم و یرا « ه دنسعلا ناكر و هک ردنهلوا ت تب اور ی لح

 || هدعماوجر اسیسیق ابردرل درفنعیسم هدنرب شع و یراخت هدنحوا ناسکسو
 ق2 ج واناسقط كت رڪ هدرب دیعب خر فر هرشطند« رصب ور دروطسم ۱
 نفد * درب فورعم هلکع د سا صف بودیا تاق و ه دنٌشاب یدب زوب ه دنا

 | یرا و ردو یصصا نکل و ردراو فالتخا ه دنرع هکه چر کارد ٹغلوا
 نرگس دابات اف و سنا هک ردا ناو دنګ ر اب كس | هللا هجر

 ۲ ردش هک نصا اع نوڪڪ ول عا ) ول فص مویلا بهذ ق روم (

 تقلا هز هدشی دح ۳ نداوهلهان 9 هدن رلکدندنیسرپ دند هت بول د

 || یدرواوا لئازیفا اع بولوا تفابب  کرکوذب دم د دیک هسلا لک اکازب هسانا |

 دعس ند هلت نب E مارح € رع ی BN وب اوجوپ 3 د ۱

 81 ورد یو TIR سن د دیز, نب هدراسنب دسا نب ىلع نیا

 لو سرو ردندن رولوا بد ظانح اصوصخ کب هلڪو ردهلا دبعوبا |
 ی رک, و یراح هدنس قا نوا هک ردشعا تداور ثبدحش قرة ك ندمرکآ |

 ۳۳ سم



(fr: ) 
 لاا

 | هنش رشسسلحم كهللا لوسر اعاد هرکص ندناو یدشلوا سصاح هل« دارع |
  لوسر بودا کک او هنعلح ی 8 عر اع بولوا ب یطاوم و دحو مزالم 1

2 

 ۱ هتسعک بولوا ی BG توق هلتاغو یدردیک هلس هس ردب کهدن اق ره مرکا ٤

 | دج او یدراب وس هللا یهنکه لج ندرارساورابخا یمب دا۶ وط هدنرطاخ |
 كل هب اهصوهر ر هوبا نل تدع هدانز ند هلج كَ هاو هکر دشع دلنح نبا :

 | هکردشعد یر او رد رلشابا ظفح بودیشیا ندنا یر داحا رکا یصاوخ |
 ۱ هک ردراسعبا تیاورثب داحا .E ندزوپ کر a 1 مک ۱

 هدب ادصا ندا وح شب 2 كم رکالوس و تر 3 1

 ۱ یدرزابلواهلواهدابز تدش رع نب هللا دع کم ردوو ینعا ظع> را لدن ۱

 هر ره وبا ی : مد اد عم ه کرد رلشد نیت دو رس وس ود مدح زا سو

 ۱ نب هللا دعو ردشعلوا تاورشب د كب ؛ س دنا دن نکن :ا هاب ی داحا

 i e وآتداور ,e لح دا ندزوم دی ندرع 0

 ۱ هنعچی داحاو د تهز الح كاع رف یدرواوا نکاسهدهن لم اعاد هر رهولا :

 بواوا 9 ص ك ا لها ك دد ص اویا بصا ۱

 زا رک نب هرلا د.عاماو یدرولو E ات هده یدرولوا عقاو رک وصح رھ

 تاور دا را رهولا هکیدیآوت صحت یدرولک کت من زا کا هلذلوا ن 1 | -؟ اس هدرصم ۱

 زا یسا دنانب دلا یت اماو یدیا هدابز ن دنکو دتبا تب اور لا ثب دح یودتبا
 یتعودلواتیا ور تید>ح ترد شع زوبحوا ! كم شب ندهرب رهونا

 ۱ ۱ نده |عح

 1 ناس یک ودیازا هتک نیش اکاو ییکودیفو هنسعک شا 1 تب اور رادعم وب

 دوادوا ن یا رکب ولا ار ز ردیلوا ءارلوا ثداحا تحاص هر رهوپاو ردشعا

 : تاور ا ت واوا ۵ 9 تسک" نب و هدم ود هر ره وبا هک د 3 امت :

 سد مدرلد وسولد نیروس هل اف نس نب و مدردیآ حج ی ب د یودتا :

 یدرلب 5 ااکیود ن : لوا ك را حاص ثب ا نالواء دایدن د هر ره وبا

 هش اع هد هت دم ۲ نکنا ه دنش اب نکس TE ہرا ۲

 ا نٹ و سا و و ۰ 0 دوت د بودا تا و 9 رکص نامززآ ند امو

 یسدرد r هداهفقهدگنکیا هک ردرع نب ایس 2 وا ساع

 | ردشعلوا نایب ه دیب ج اوزا یرکحذ ید كنا هکرد امنع هللا یضرهشو اع
 ۱ ا ایس ن دب ز ن مطعم نب N 2 كالام ۰ 9۳ یسیسب

 ) صاع (



) ۲٩ ۱ 
 سس

 مهو یراصنا مه هک رد ح رارخ نبابعکن ب یدع نب مام نب كل ام ن:

 كروچ > وکر هدنس هضو ر ءادردلا ما ه دعشهدیرقهکر دشا: تافو ةف هوش

 سناو سابع ںاو رع یا رلتدیا تیاور ثیداحا ند او رد را د رقم سم

 نیعجبا مهیلع یلامت هما ناوض رردز ه:سوک

 ( هکینات لصف )

 | كرلنا هکن وسل وا نخ یدعا رد هدنن اب رلنوا تب دح ظاغح ندمارک "+ اه |
 یر ره ارز رداکد رسم a درلب کراس دصقراصتخا ۳ وعم وب یلیص

 دا راره وک ها 9 هه ستم داحا بو دیا تمحاصم هلا م رکال وسر

 راناورد رل هنسک نارقالا قیاف ناشلا عیفر یرب ره یریغندناو ر د رلشایا

 ندیباصصا هکر دشمهروم ارزردسفن تلا هرزوا کودتا لق لبتحن دجا |

 ۱ هسااصو رعنا وهرب رهولایر ردیشک یاآ رلثدیاتماور قلفوح یلوسرث,داحا ۱

 ۱ نبر ن, هللادبع رایضهباماو مهنع یلاعت هللایضر ساو سابعا وراچو
 ثب داحا یشکیدب نانا وا رکدوب وراشع دردپدب بودیا قالا هلی یصاعلا |
 هک ردرصط ند هللادبع هر رهولا یلواردراندیا دهجو دج هدنعجو هدنظفح |

 نکبا ۳ دع هدتاو رر و سس دبع یعسا هدّلهاحنامز ردن دشالو سوط

 یس دک روج وکر و بوبق نجرلا دبع ینعسا ملاع ست « دکر اک هم السا
 یتینک نامز دوز أ بوروم هر ره ول | نلبنک نوعا کود روتک هدا اعاد تولوا ۱

 دچا وا مکاحو یدیعو یعسازکر ه هک هدر : وط هکر دسلوا باا هجردوب هلیشا

 لوا هليا اع رق تولک,هم الا و كاس دن رج هوا ید |[

 و یو ۱

 0 دتاورر ردشلک هم السا هج ه رص نامز لهسر ندیلوا نرعهردب >ررخ

 بواوا رو« ی اقای ا ناعا زون هر ۵ 2 ن دنارد هک هم ال.نجا ۵ رکص یقاح رانا

 | ینا مرکا لوسرو یدنشل وا لد اعم ی و اوو ی له ی
 | رمضاحهدنر ره دز ارغ نالوا هرکصنددحاو یدشایا شادنرف هلریملا ناس
 | ترضح و ردشعا واقالتخا ه دنکحودیا هل ه دنسارغدحا قکابول وا

 ی ر زوتوا لر رعه بولب ردن وک ی ص اه ههشم د « دنتفالخ نام ز لاک

 ۱ ثيدح زوعطشع زو ندم السلا هيلع مرک الوسسرر دشاوا عقاو هدنناب ویڈ

 ۱۱ هدن رکس و یراخم هدنچ واو راقفت لسمو یراخ هدنسکیا هکر دشا تباور

 3 هوت ندمءدانو مالس 7 هللآ د.د 5 تک ولو دع 5 هلاص و ماما ولاو

 و
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1 TIT FC 

( SIN) 

 هد هناا , نالوا مفاومد هی هعور.د الا ح لک کیلو ته لو موم +

 ندیاو و دنس | اره ردب و نب ک ا هاب كە مر ؟ا لوسرو ردیتیعا و هل

 مطع نآرقییعب دیا ی رقا كنما ور دشا وا رمصاح « در ارع نال وا دارکص

 کرد روطسم ه دی دمر و یدیا راو هنسعک زا لدام» اکا « دننیارقو ه دن والت

 هلت اغ كق هب بعک ی انب ییا یی آرا هکر دش روی سو ہیلع هل یلص ی
 . لرهق رس ت داحا نالوا ۰ درو انمور دکع درد تک یا ۳ ها رو ول ۱|

 هدنح وادک ر دشعا تاور ٹىدح ترزد شع !"ازو ندلام رک و

 كره و رد راد رهنم سم هدنسپ دیو یراخ هدنحو اورد رله لسو یراح

 یدشلوا نف دهدنا بودیا تاقوهدهن .دم هدنتف الخ نامز كناتکهدنسهنس زوتوا

 ینافنا كنب مک نکلو بونلوا یالتخا هدننامز یت افو ده وقرملادع نااماو

 یس وم وبا یسک وا ردشابا تاف و م دنتف الخ نامز رع ترمضح هکردوب

 5 رکد ن دع ی صاع ثراح نیراص> نیا عمل بس یک سد ی هنا دمع

 IRAE ھ رکردرعشآ نب ره اج ن هو هح ا ۰ نبرد اعنب صاع

 رفعح ند هیس ب اداه رکص ن دیآبو دن اتر عه هر هی هدعب بولک هم البسا

 رخ بودیا ترعههم رکالوسر هلس هلبارلشادلویرت اس كناوهلبا بااطییا نا

 لواو بولىر و صح ندتينع د هرلن | هدن رک دلک ه رکص ندنحهق يم هعلق

 هلت اغیس ووا هاو ردشمالرپ و هصح هبه وک ندبئاغ یرغ ند رلنا هدعق

 هد ز ینا م رکا لوسر یدیا هنسوک بلاغ یس ی وقت و دهزو لض افو مل اع
 ۱ نامز ید ب اطا ند رع هرکصو یدیاشغللوق هنلح اس نع و هن دعو

 | هنیاهو ك هدیعوبا هدندراو بونلل وو توردنوک هب هرصل وهب هق وک هدنتفالخ

 | هدنسودپ نوا كترعهنددن اج رع ترضحهدقدراوهب هرصبو یدلوارمطاح
 بور دن وک هم اب کا هنع هلا یطر رج ترضح هرکص ن دنایدشل وا لاو

 هداوررپ یدراو بوکچ رکسع هزاوها یسوم وبا سد بوپد هليا رفس هزاوها

 هدنجوا یجرکی کت ریه بوراو ندنا یدلبا ف هلی ملص هدلوقرب و هلیا كنج
 نکیا هدنش اب ےب وا شما هدنس هنسیللا كن رعه هدعب یدلبا حدی اهمشا

 | تب اور ثب دح ترد شعلا زویچوآ ندمرکال وسر و یدلیا تاقو « دهکم
 ۱ سم هدنشب نواوی را هدندردو رد رفت مسمویراخ هدننس یللا هکر دشا

 هد و و تع اچرب ندهب اهکرلت دنیا تیاورتب دح ندنا و ردرلدرفنم

 ها نب شباع نب سیف ندیز نب عوعا ءادردلا وبا یسیجتر نوا رپ رام دآ

 مر



(erv) 

 و TT اماو دا دد "هدناهنن و "7 ۷5 71 ۵ ددد و ؟دعلوو

 نادول نیدیز نب كاع نب تبات نب دی ز دیعس وبا ییسجج رکس ۳ ییور
 تناک نیم یا معنب : وفع دع ندور نبا ۱

 یدراز اب ندر هلا كم رکا لوسر مهو یل ر یھ مهو یدیا ولا

 RE ثا قلا یس ودنک « دن ام ز یعودنل وا لتفی ه ایانیو

 E SN دنش ا شب نوا هدق دراو هب هنبذم

 صا وب د ن رکو م ۲۱ لوس ر ه دعب یدیا شا رزا « روسیلا

 توت هاو 7 ه نک دکان کم ندرلب دوم کان ی یا شا ۱

 با رب ون کمین دز اب ودنکو بو کوا ماعلا یتمزاب و یم وقوا یاب وتکم

 مالسلا هيلع لام رک هلعلوا كز وکاماف یدقیح هل هلبا مرکالوسر هدنسا رخ

 ۹ یالتخا هدنعود اوت هل هدنیارع ی رو نه سەك | ۱

 رارباسیتس و یدریو یتغادجتس كنس هلبق ر الا یب کا مرکآ لوسر هنس اغ |
 هدف الخ ناهز دنع هللا یطر رڳو یدرومس و د رذآرف نیلبا م دهه رزوا

 نامز كنا عع و ی دروفیلا هری ودنکیت ات نب دياز هذ هنن دم هک دنکهجح ى

 ند نیتخسار ءالع لصاطاو یدشعلوا صن هن رزوا ل الات «دنتفالح ۲

 تناور تب دخ کا ناسفط ندم رکحالوسر ویدغون تب اهم ةا مو ۱
 ردراد رعنع لس درب و یراح هدیدردو ردرلعفتع سو یراح هند هکر دشا |

 نده اهحو هرب و i < نیاو ورع نبی رلن دنا ٿب اور ث ثد د>ندن او | ۱

 نکا هړتشان ش | هدن درد یلل كن رڪ سو دن کورد: :عاجر ندسءاایو ۱

 قرق دوخا و هدندرد aT ےھ ھ ےیل وق را ٧ض ءا و یدلبا تاق و هدهدم ۱

 لات بنا مطع ولکد لوش ه دنتهج لصف و معاماو یداوا ین ونم ه دنس |

 سابع نبا هدک دلناتافو تبات نب دیزهکر ابا تاور ند ەراغ نب ەر اع ىراخ هک« دا

 دز یی یدد (رث ۳ مو ویزا یهد ءاطعلا ناهذاذه )كدا هدنر وضح |

 ندر اکزور یب دور نوک ول لاو ردیتس ولو ما یس هنک تنالعیسلوا |

 تا ن :ا یا ردنلا وبا یس ز وةط یدروس ول ES ع قوچ 1

 ردیراصنا و کردراج ن ا ناورگ لب دوام ی دیز امر 5 1

FoR A Soa ik SE CI IEEE | 

 3 كردوه هدنکا ك و کح شد نوادي وبا سد هزاب لوا هدقدلوا ول همزاب ۱

 ۱ رد و یدتا دصو هکمردلب هرلنا ی او نالوا ۵ ك یب هلک ې اعا رب 3227

 ل ك وب ید یدل وآ ما هله د را ازرع نالواهرت e ندناو ه دق دتخ اماو |

 9 جشن نوک سه هک دی6۳ زرد دیها 6۱۱ هک و 3 زرف هی ارم جا هود قوس

 سس

2/۳) 

 چ ا



CR) 
 ا ككگگگگگ¬—¬™⁄™LهگAگگچ گۈ

 :  13هس یت رعهیکآ و ردشلک هم هال بیا د وعش ن : هللا ل لوا ند ز ۹

 مط هنتم دخ ودنک ین آ م اعرصرد شا وا عقا و هي هر هاب . دم قرعه ىج واو

 یک اوسو ندرلنلوا فو دن رارساوندن ص اوح كلاص د رع یح ید کا :

 هد رعس هاتم لح كل اعرف هلت مر الم لاک لاو ىدا ند ڙراتڏ هزو ؟ نایلعنو

 ندی رعسا یس وءولا سم و یراګ و یدیا ندرلد دیا تم و ادم هد رضحو

 یش هدلاوو یدوعسم نا هدنامز کو دلک ندنع مسادنرف هکر درلشعا تداور

 هنم رح كم رکا لوسسر لصتمیک هلیوش قدل وب ندنتیب لها كمرکا لوسر ||
 ردشهلواتباور نددیزبکا نجرلا دع هدي راک ادعام ندن وب یدراقیحرریک

 هز ندنال وا نیم هدق الخا و هدنتییه مرکا ل وسر ب وروص دیفیذخزپ ٣
 ری ی ۴ دعا نوه ندنلفوا دع ما هدیاب ول هلاع د رک لب هد زکودر و رخ

 ۳ لوسر جدو هدعلوا هل سو ههللا یجدهدرلنلوا ظوفح ¿ن ند یب : تاعکاو

 ۱ ند دوعس» نیا بسه بال دک ره وا مولعم کوا قو سوک برقا نتا

 هدوظعنآرقردق و یرکن یربغ ندا هک نوهفح هللا لوا هکردشعا تداور

 هکردقوب تیاوررپ ید میل یتعودلوا لزا هدا هب فا ن ؛ هکر دوب هروسو ||

 نکو دیاراو ۵. ہک ا ندش ۰ كهللا کد ا ےل کو دلبا لوز نا هر

 | ناي وید مدرراوم دنکدوخ ابو مدردروت و بوردنوک ءوداک |نیمدیلب |/
 ۱ سصاح ° در ۳ نالوا هرکص ندلاو هد دس ازعرد هلا مرکا لوسر ردا

 هکنج هریک هنچ كانم کا لوسرور دشاگزامن 5 دنسکیا كنهلہفو ردشل وا
 نبا اهل یضراب قال RE PE روم دنفحكن او ردشلیا تداهش

 دنا ل وش ندع#ا ےہ قع! ( درع ما نااهل طعاما هلت طح “امو دعما

 نبا هک هص وصخ لوشو نیررپ واضراک اید نب هلوا شمریواضر دوعسم نبا |
 ردشلنا نایب ود نی رونجتا بویاوا لئاقاکا یتدنب هنجنا بیل وا لئاقدوعسم |(
 | رددنساهعوو تاداسو ندیرولوا كنو اههو ردفوب تب اهن هانم هاو :

 ردرلدرفنم سم هدنشب زوتواو ۍرا هدنرب رکی ردراةقتم مسهویراخم هدندرد ||
 ن: رکورد را نیک هن ندد و ند هب اھ رن كیا تد اور ت دج ندناو

 ۳ یف الخ كن اععو یداو | یط اف هب هف وکه دنتف الخ نامز باطلا

 ك رهن کا هج هداب ژندنش اب د قلا تولز ونک هب هلن كم هل عا تواواردص

 راد اماو یدوا ن “ود o لو. r تاقو هد فرم هرنلس یعدیا زووا

( AE ) 
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 تعس 3 ۳23 رد ص ام الخ هلان, نف ۳ شقل لر رعه

 زاچ هدنتف الخ نامزو یدو تزهش وید هفیخ لوا ندناو یدل وا ||

 عیطم هنی رها قلخ كت الو هج یربغ ندرلن ویو ناتسارخو قارعو نیو
 ك س و دیک وا قلا و یدیشماعیا تغ اطا قلخ ماش قا داۋا ۱

 0 ارد ° رکص تور وط و هت امز نوا رخ ن كاللا دعا تودل ج کد :

 هدا نیچوا یش كار تهرخآ بود ہرا یی هک ءو اک ذب رزوا فس 9 نا

 لص اطاو ی دیشابا یلص و لتف یوک ده د:سیدی كخيآ هرخالا ی داجج

 تب لوح € واز ووا نام را تا هم م اع رخ طئو ردق وب تا اهم ه دفاع

 رد ۳ د رفاه سم ۵ دندکیاو ر درشت ز سو را ۵ دژح وا بودا ت ت اور

 هللا لع ن ص اع لع واو a ورع یش اد د زاد دا تب اور تم دانا نالا و

 E دا بک ن صیض#» ن رت و رگ نب مهس ن لمس نا ای

 رد نوا وب هد ول ن : نەک لنا ی كااع رف یمنوردیشب رَ مهى

 اهافبولوا كچ وک شاب ج وا ندا هدشاب و بواک هم السا لوا ندنسانابو
 یداراویداهنحاهدنداعو هدنوالنا دعام ندنع ودلوا لس لهاو اع لها

 یدشم وف وا ماجا یب اک ترد هد اورر و ند رکا كرا اک ندا ن دکوک و

 ابو یدیشلا تزاجاهنس ها حجو هنس همز ا ثرد احا ندمرکا لوسرو
 هک ردشعا تد اور فب رش ثر دح زوب یدیندمرک |لوسروردراو یا طف توخ

 سم هد هم رکو یر اع ه دن کیسو زد نوع سو یراخ هدنسا د نوا

 شعلا كل رعهو رد رلذعا تاور ثب داحا ندنار هت ندب اتو ردراد رفق

 هد هك ضعللا دنعو هدرصم ه دشلیب د e هد اوړو هدئلی یعجوا

 ىللا ههدعز رلرضعب و ه دنیطساف « دنلس شعلا ه دل وق روردشبا تاف و

 5 لاغ ن نب د وع سه ی نجراا درع :e دی هلوا شّلوهدنش ً ا یا سش 8 ۶

E aلیدهندعسن ےک تر انا , لماک نیا هلھاص نبا مور  

 یادغد یز هلع ردش وشل وب هاەخایلا ن هک ردم هللا یس لی اما رْدق یسیکرد

 قانالوا هسرونوارامداولب وب نوزوایی-یدیا یک لب وب قشلپا قرع وراواکا
 مرکآ لوسرو یدیا هم اقلارمصذ هلت اغ ز ید ید رونی روک ر ارب هس روظ هرزوا

 للاع ()

 نر مشاه ن لثاو نب صاهاانورع نب هلا دبع د وا یستلار دراب رو

 ۳ ۱ هکر د وب لوفكت [اعریک | دز رات ییافو ااو ردشاا و اط هدنلرپ 3
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 ۵4م )لا نام نب ی اودرپ ها درب اک هدالسایدف رک هث وا دات ید |



 ۱ ( ۲4 ر

 ۱ نطاصم كقلخو ه دکع ری و یوتف اصوصخ یدغوب تب امن هلع تلیضف ۱
 ۱ هد ا دقت رش غ ریش نودیا دهحو دد  دعخ ندره دکم زوک
 هانم هاب ویدیاردان هدرز اس طاتحا لوا هکبد رقروق ندّهح ترضح
 کر دشادا تناور فیش ثم دحزوشا كی ندهللا لوسرو ردد ول تنا |

 سم * دن زونواو یراخت هدنرب نا کس و راقم سو یراخ دنشعلا زو |
 ردراهنسوک هه ندنیعب انوند هب اڪ راندا تیاور ثیداحا ندن او ردرادرفنم ||

 هدنلبب یعجوا شف كرو بولک هدوجو لوالییرب ند رملکیخد یسودنکو ۰
 تافو هد هکمنکیا هدنش اب ید ناسک رکصیآ ج وا ندنلتق ریب ز هللادبع

 ه دنشاب تلا ناسکس ه داور رب ویدالوا نقد هدنسهربعم نب رجاهم بودیا .

 نی هللا دع رکی وا یسعشسب یدشعل وا نود دل مان مش بودا تأفو |[

 تشاعما یس * دلاو ردشعلوا نام هد هرس انام ةرشع ی یصش كاساهکرد رپ ژ

 | ندنیرج اهم بولک هي اد ٥ رکص یا رکی ندن ره یس ودنکردرکب وا ۰
 مرک ال وسر قحردشا وا هناا دیع ن الغ وا كا وط لوا ه رک ص ند عه

 ندنا بوہنیج یب امرخ لواو بویتسا یهللا دبع هلی رفرب مسو هيلع هللا یلص |
 یدشلا اعد بوروا نع امد هلبلا را ه دعب بور و هن عا كهالا دبع |ا

 لوا"ا کرک و كالا لوسر نرم ۵ رو كهللا دع ندنم اعط اتد هلا 9و
 ننک كا هلفلوا رکب وبا یاب كنس هدلاو هللالوسر هرکص ندناردلوا نرک ||

 | د كلا ءان هنغ ودل وا هللا دبع یم“ رک وبا ترضح و ب وقرکب وا

 | یدیا هنسیک هج هسوک هلت اغوولز وپ زوب یرا هیلح یدشموق هللا دبع ینعسا |
 عاف هنندابعو مع اص هلعاغو یدیغوب لق هدنربلاقصو ه دنزوب الصاړک هلی وش |

 هکر دراشخا تی اور هلباوش تح یدیا صخشرالیف قوج یزامن بلاغیجرو ||
 لد هنتفورح» ههکرو عا دهحابص هعک ړهک هل وش یدرلدا ایحا یەک ره :

 یدرلبا رهد یابحا« دلاح یتودل وا دحاس لد هن زاغ حابص هکر و مکار

 نح یدبا هنسوک ر اکتم یناسحا ورفاو یتوقو رداهب هلتیاغ یرمغ ندن ولو
 زوب یکب هیقن رفاو بوراو هنس ازغ هبقن رفا هلبا جرس نی دعس نب هللا دبع ||

 مالسا لها بواوا یک كی ی رک: جاران اسم بولک هلم دا کیپ یرکی ||
 لهاو بوقاب ودرب ز نق یرلکب هد دل وا دتشم یراب ارطضا بونل هصع |ا

 بودیا لذق بوت وط یکی رافکو ب ولی ربآ ند رکسع هلیا ه اطرب ندم السا |
 هرکصند هیواعم ن دیزب و بواوا هلیمادقا كريب زد رحم یف هیقبرفا هلو ||

 ) كيرعه (
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 اعد و دەبا ےلعن قمک>دوخاو یب اک ہک وب نس یرا یعب دیک ا رح هدا وررو ۱

 یدشمروکهرک یيایالسلا هیلع لا ربچترضحسابع نا دو یدشعا ۳

 هن كوظع نارق سابع نا یتعب سا بع نا نآرق ناججرت من دوعسم ناو |
 هکر دشعد هللا هجر قورسم و ردشعا ف صوت وید روا وایناججرت لزوک |

 هسلب وسو زود ردیسول زوب لزوک كفلخ تسزوک یم ابع ا نجاق
 هادا لفن هقب رش تد داحاو زرلب وس ول د ردیف! كس ان كسشا نب زوس

 ندل اع رتفوردقوح یقانم سابع یال صال او زرلبانایب ودر ديلا تناغولخم |
 بهو یراذگ « دنشب ناسقط هکردشغا تب اورفب رش ثب داحا رولا ك |

11 

 نا 0 وا رد رل عزم لس ه دن زوفط ق رفو یراحم هدن رکس یزد ورد رلعفتم

ey am r رم یو mm یی تم 

11 

 یلیصف تھ رده الأ رہ نا وادار ى اعلوا نیت یعسا تونل وارتذ ۱

1 

 1 نی رع ند هرمشیم هرشع یییصت كنببسن هکب اطالا نب رع نبا هللا دبع |

 قدنخ بودیا ت رڪه لوا ن دنس ایا و بواک هم السا هل هاتسااب ل وا

1 
۱ 
| 

e 

 : ی رک« کب رعه نورا وهرصع س ابعنیا و ردنع اچ جافرب نزدسعد نو لس

 ۲ رخاو یدشلبا ازرع هب هين رفا هلبا ح رس نب دعس نی هللا دع هدنلبب ی کس ۱

 زا ه .دنجش ران ر کس شاو یدشذوایعا بول وطيرون كتب زوک ثكرابم هدنرع
 | بودیاتافو هدفناطنکیا ه دنشاب رپ شع هدنتف الخ نامز كريب ز نب هللا دبع
 | دبع مق هللا ديبع هللا دع لضف كس ابعو ید راق هیغنح نب دجش یبزامن |

 | ندنررب رب یز رق كن دالوا سابعو ردشلوا تنك اکا نامه یاسانع نبا هلیا
 2 رد هدو 0 كعد رک ور تالضصو o دعناط كهالا دع 3 توشود یرآ

 | ویدردناشیرپ یکی راہق سابع دالوا هساواول هكا یک هد:کارپ ب هتسژرپ هدا |
 || نجرلاد.عوب |ىسج دردنیع > ام هیلع یلامتهللا ناوضرردشلوالث» برض |

 ند زلوا لب یرلت رضح هل اد.ع یدشکلوا نا ه دس دنه ید رق باطنا | ۱

 ٠ 5کآ ۱۳۱ و ردتلوا رماح هسا ر رھ كرا رع نالوا هرکص ندناو هدنسا-رع ۱

 ۱ ردک روح وک د نکل ووا صرع هم دكا هملع رل هدنراک دّجک هنسارغ ۱

 ۱ لوا ارب ر یدزل شتا در بویم روک ل ودعم هدول بور واضر O ودن وا |

 تاخو ةر یوهسو عرو لص ااو یدبا ۰ دنشاب ترد نوا قحا هد را

[۳ E ES 

 ۱ تر هوا هد هتیدم كن رلش اد: رور اسو كهللا دل عهد ةي رفا دل درس ۱



 : قدر وام ورد ERE وردسفن 7 روکنا

 1 نددوعسم هللا دع هعلودیدلا هللا دع نب ییعوژرایصندنس اه هل دابع

 جد كا هکردق وب دمت ند هب اصصیربع ندس ابع ن :او نشات م ندر رو

 ققورمسورل هل واع اته لبا یل وق الاد بولو ییاصصا یریغ ندسابع نیا |
 ]| را هکم دلو شلو تب اهن هد هنوگیلا لع كني باحصا نب هکردشعد |

 ا فب رس ع دکل ود یش اماو دودھ یاو ءاد رد واود زو ناو یلعو رگ ر

 ۱ ۳ دوعسم نا ور یحوا ردشهاواذخا کون هم ]۱ ندی باقا

 | یدررروص ندنژرب رب یل اسم یضعب و یدرارزکب هنب راربرب هدن رللک هبت رھ 1
 زا یسیضعب ونارقاهتب زرب رب هدلعیچ درلنآ هکردیاو یرهشاویبع ید یجواو

 1 هوا TE ؟ذ هدن راق ول لص ااو یدنا نا ا الشم ندتسضصعإ |

  نیرع للوا ) یدما ردمز ال لییصفتراذآ رد هنس وکر ن وادک هباهگ ءاهقف :
 | لصق هد هرم هرشع هکردمل اط یتا ک لع یسککیا )ردا طلا |

  بلطلا دبع نب سابع نا هللا دبع رد ص اعلا وبا یسیعچوا) رد شوا
 ۱ ماسال لا ور ولو | مقاو ىلع وا یسع كم ال لا هيلع رییعیت هک ردى ساھ !

 ٩ تم السلا هیلع یب هکرد هعصعص نت رمام نارا توال یسدلاو |ا
 ۱ ۱ رلیضءبولبب حواندنرعمه سابع ناو ردشا دنرفرمقكر راح تن هوي نونا
 | ك رام كن ودنک هللا لوسر بواک ه دوو ه درعش لوا لیب یکیا هلو

 ۱ ید دعا یمه همج ره هیلصفو مع بوروا غ ام د کلا هبا کورکوت |

 اإ ولنا یر هیلحو ید شمل اف ه دنشاب حوا نواه دب امز یک ودتبا تاقو ماعرعفو |

 ۱ قوح یعصو روک یرزویو لز وک یلکشو ولت ضایولیو نوزواو وان اح ]

 راطعو یدراب ول هلی اانح ه دن اق و اریکا ناقص ل رام اصوصخ یدیا هلک 1

 كسا عا یان مدقاباهکر دقنهد ردهک یند دلوارد یاهکردشعءدهللا هجر
 ۱ او هدامز و یدیا یسوا رخ كتما سابع نا هلا و مدم روک هر دقیلاج ۱

 | تعح ۱ راک !هدنامز یرالکشم څرک ب اھو یدراردیا سا تف اندلع كنا همنا

 | مظعنیا قترا ند هلج بوق اب هلضف نکبا ناوج هزات یدو ید راروابق |
 ه دهشدرومارکا بودیانیش هب ودنک یتا باطلا نرعاصوصخ یدیاژردا | ۰

 | اعو هقفو تک ام رفو یدرولیق ه رواشمهلکنا هد هب وبدت ام ټر کاو |
 | هکشیدشاوا رب دمو لصاف و لاع هلهجو وب هکی دیشلیا اعد اکا نوا لب وات |
 باتکلا اع مهللا ماعرعفرد رانا هلتاور ندودنکیدمرتو سو یراخم |ا
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 | ردم ارخ ما نیا یا وبا یرخا كران دیا تاف و ه دنیطسلفو و رج نب ثراح |
 || ند هی اعو رسب نا هلادبع ندصجو عقسا ن هّئاو یرخا كرلناوا هدقشمدو |
 | عوکا نب هلس ندنبارعا هپ دابو ريع نب س رع ند هر زجو دایز نب سام رهز |!
 "| تافو ب ونا هپ هني دم لوا نوک اف رب ند زل وا همس رکرد راشعد رلیضهب و |
 || همالساو لیب شثلا هدنیله اج نامز هکردراو هنسول یکیاند هپ اصص و ردشلیا ۱

 | یی درد یللا كن رعه «ددیکیاورلید روس رع لير شعلا هرکص ن دن راک دلک
 | نوا ندلیقلا ماعردم ارحب یکحییس) رب هکر لب دليا تاف و ه دهن دم« دنلیب
 نیرذنم تب ات نی ناس> یسجکپا و ردن واد ه دنا هبعک لوا لب جوا
 ندندادجاو تباتیمایابو ناس-هکردسشع د قاع “ا ناو رد راصنامارخ
 ندرلذوب ےعوا 8 ظاحو رد رام روس رع لس رشم رکن ز وب مارخو ردم

 ون دردشم هعللوشم دیشا لسارب شم روسرع هلهجووب هدنګا ب یعیریغ |
 || رع هلهجو و هکید ردا نظ هلب و ناس> نی نج را دبع اماوردشعا نایب |

 | عقاو هلهجو لوا هنس ودنکن کلو هل وا ندنس هصاخ كل د لوا كمروس

 نیم دقت هک هبا وا نخ یدعا یدلیا تاقو نکیا هدنشا شب ق رق بویلوا
 | هکر دهدسوک ر فنر, نوا یساهتف نالواروهشم كن هب اهصهدنراذدام نیطاصفلسو
 ۱ ناصاعلانب ورع هللا دتر 2 نب هللادبع رع نا ساء نا لع رگروناوارک د

 || هدنیضةتسندراتاءادردااوبا یرعشال |یس وم وبا بعک ن یباتباثندیزدوعس»

 | ا رثکا ند یب باصصا هد ا وتفلبنح ن دجلاالاو ردسشعا والت هلل وب ځد
 || رديل وا كهللا دبع هكردس ابع ن هلا دبع نانل وا تیاور هد هيڪ رمش لث اسم

 || ردصاعااناورع ن هللا دمعو ريز ن هللا دبعو رعب هللا دع هرکص ندا |

 | هدنراق دن الکا هح نی دج اود ردند هلد ابع دد وءس ن هللا دبع اماو
 دحل قهیدجا ظواح ه رکص ندنا یدر و باوج ود ردلکدند هلدایع لوا

 | سبیدید ردلکد ند هلدابع یروت وا ندن وب بودیارییغت ید امه لضح نب
 garry نامز هحنداد ابع نان وا رکد نکلو یدشلیا تافو مدقم ند دوعسم نا

 رک دلا قیاسو یدیشعا واحایسحا هند رل طع راه ده رس لئاسم توروسرع

 دب دیو و هند شم

Erهد اع دوخا و ردیا وق هل دابو رل دنا ق اا دص وصحر هک :حاق هللا  

 دوعسم نبا درک هه وق یروزرهش رعوبااماو رردا قالطا اهتفود ردیلعق

 اعج رولو ادعند هل دابع کر ناو! ی ع۶ هلا ی عر
 7 توت رک 2۳

۱ 

 هليا د عر اس ند اھا هک رک ۱
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 6 رصندنار ع ہرکص تنا رک وبا ییصفا 3 هر اجد دکب اوا 15i هرکص ندنآ

 ءاعاماو رد هلی وب ه دّس ام تعاج و تنس لهاو رد لع ه رص ندنا ناعع

 ترض > ناخ هفوک ن دتنسلهاو رلبا دقت هن رزوا لع ین هیلکلاب نیم دقتم
 هن رزواناع#یپ یلیعالوایجد یر و نایفسورارولیق ء دهن یي طع هنرزوانا يع

 یک ی رو نایفسیخد یب اط یدشُعا عوجر هرکص نکل و یدشایا عدقت
 لقنن دب اطخو ردشلیا ع وجر ند هرکص ب ودیا ع دقت یی یلع ال وا

 هت رزوا ناسه ی ی۶ج د رایصع ورد هک رخ نب قا سا ند رل لیا

 لها و تاس لها هکر درانوش رانا دقني رزوا كن اععاماورد رلشابا عدم

 399 هلم رطو یدادغب روصتم وبا ند هلج ردشعاوا ناب د یبلصفا

 | راز اح ٰلضفا ند هل ل هب اڪ هرزوا یافتآ رگ اھا م رب دک زدم و

 | ندنا ARIE DE او رسمی ھے E هکر دافصاد

 اراد وا رضاح ه دنس ار ۶ رحا چڪ ؟ند رلنا را لود E ءردب a رکص

 نام یروز رهش اما و رد رلتل وا لخاد ۵ دناوط زا < هعید هیات لرد هرکص ندا

 ۱ هد ن٣ رد رالف زا هد هر 3 یا هکر لن وش ند راصناو نرحاهم تویلنا

MEI iT هفت OES ٠ 

 رد ۹ ده , لها 0 5 اماورد هی  رزوا لو وقو تع ا ندنی رسسقعو

 اح وردشمک هدوراقون یت ا وردرکیوبا لوا كنهاصص ندنتهج مالس او
 | ندن رھ کر دلئاوٰی مماعنبالیفطلاوبا ین الق ہرکص لا بودیا تافو مارک
 هجر دعت یییدنلوا تاسح هلی ارلتلوا ۵ بم رحاون اماو ردذلیا تافو هر صل زرو

 رکردهالا دبع نی رب اج ن يلا تاو « رکص ق اح ند هبات نالوا هد دلم

 هرکص لا هد هن دم ERE را تاور ند هداتقېبا ل نحن دجا

 نالواهد هکم و رددیز ن تب "اس جد هدا وور دیعس نی لهس ندیا تاق و

 رد دبع نرراچ هلو قرایض) ور نب هللا دبع ییلبا تافوهرکص ین اچ ك هبا حص
 كن هب اه هلج رک رد لرفطانایرخا كارلنلواهد هکم هاو ی دحن ىلع اماو

 هکر دشعدربلا دع نیاردگلام ی سنا یرخآ لرلنل وا هد ه رصد ورد رخا

 هد هف وکورد لیفط ولا قجمآ نیایا تافو ه رکص ندسنا هد رلنروک یلاع رّعف

 نیهللا دبع یرخا كرل وا ه دماشو یفوایپا نب هللا دبع یک وص كراندیا تافو

 ( ریس )
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 ۵ دنعولو وج کما 2 2 ندیآ ۳۳ 77 رد هد دژ 7 1 نالوا

 روا قحیدعوح هل اع هد امز هللا لوسرالاو ردراو فالتخا ه دنغبل زاو

 تد احاندهالا لوسر نحاق هک ردشلیا تماور ند زار هعرزیایروز ین

 نک ودیا نسير دقت لرلنا ه ددنلو ۳ اوس یو دنا سگ رده رتا تداو

Eاونو ىك كيب ق رفهدعداولا هاب هلا لوسر نکل و رول«  

 ینا رع ولاه ویدیاهب اھت ىس لج هکر دشلوا سصاح یشک كب شع هدنسارخ
 ا دانید ردش دخ كد تردیب ا ۱

 یل اعر رول هل اص هد E 0 2اا 9 1 ورا ژر دکر اتت ووا

 كب تردنوارو ندرلتدیا و تداحاندنآو ندرلن دیش ا نان وز لر وگ

 هکر لیدی د هب هعرز . یا هدک دد ردرلشانا تداعا نذم ز ا لوستر« ۳۹ ۱ ۱

 1 تیدح نادنا هدهرو رب دزوکە دنف رهللا لوسر هن ادص یرادّقم كکودب دو |

 ا هدننلناه یسکب اوهم ل#او د ل ۳۹ زارد رود هدقدنلوالوسوند رلب دا | ۱

 رو هه د ید و یس وم ا ب بارع جدران و 8

 تب لح لها اماو ردرات داسا ت سد اا ند زلت اورلتر وک یلاع رد هکتار |

 هل رد یراخ ۰ نگو ردند هب اصضدس ررو ؟ مگر ه وسر هزژوا یب رط كرانوا

 | نالوا یر تودیا تەح ۳ دوخا 9 توروک ىهللا لوس ر هکب اعصا

 ي لوش نت لیک هرزوایعودنلوا لقت ندمن اعم“ ردح ا وبا و رد مم

 ۱ شع «ا تم اور هکر دوخأب و تب یی >- ماع نذدمرکا لوسر هکر ر دردند هپ اح |

 هلا هنلا EO د هب E لوش ۾ ۳ ریس هذ عام لوصا لهاور لوا

 سلح ۳۳ عاطا هر صا ۵ لعا اھ 1 هلیدم ت دمو هہ ۳ دریک نام ها

 ےن قلعتم 4 هقدر ثد راح ند) | رو هلوا س کا ER 8 5 دن مش 1

 1 3 دسم لب دوس ی اماو هل وأ شلیا ذحخا ه۶ روما

 لب 2 ماع رخ کر هي اص o یه لوسر تاھا کرد ٹا |
 هن) وق نوم ] وص او هنل ون  هژرب ۵ در از رع حاق رب بودا تماقا ل کا دوخایو |

 1 ك و زی تیاورنداسوءی همش یروز رهشر + ا هک راد تل الد |

 ردع 1۳ نذل 3 اس اما یربع لدرس وه تورا و J تا

 نکلو ردزاو را هتسوگ سەرو اا ند ارعا هنع هللا یز سنا هدک دیک

 یدشمر و تباوخولد راسا لاف وس ا فرم هی قب رش تب> اص



94) 
TEسیم موسس  

 1 یبضفیسف مهصفلا ن هو سس EBE ی تی روت ے 3 یرعد صرع مو و

 كشوب هلل یدا ۰ نو هللا یدادعف ینادان مو یی ادا دقق مهاذآ نمو م هصعدا

 ۱ ریسک یک هر عدس اعصاب هلا هللا هد ) هلال كأ لشو هرز ا نا 1

 1 ندن راهنب زیدعا رارردشس be ا هرلکح هلکو هرلرماغ رد و ت

 یادت ورولوا شموس ی را ۱ کر هوك كعوط هل صرع یرلناهر ص ۱

 نضع! هرلنا ی دنورواوا شع ا صفد 9 ضعب هرلنا E ننروس ۰

 دصقههللا یدنیلبا ادااکی و رواوا شتیااذااکب هیلما اداهرلنا ےک رهونیرلبا |

 قیاس ها هکرولوا مزال هیلبا دصق اذا اا لک کک لوح ی شا |
 ه دنعه>ییآ هکر ولوا مزال هیلباذخ ا هلبا یبا دع یل اعد هنا هکیک رعو هنوط هل أاذع

 هللا لوسر هل تاور ځډ تی ربا دعام ندنقب رش ثیدحووردکع دهی اصالخ
 یی( پک قلا مواد رقوارو مهال ضرا تعییاححا نمدح ام یعردشمزوم 1

 رو ۵ دننوک تمايقیاعت هل ۰ وب وا مت و هکردق و هنسوکر ج: ددع اما

 1 ضرا ركع اا مبیعب هیمردو ۴1 یی دیا تنا دهبوشو ده روا و دیمردشربا و

IPS RN er :یرو تب ادههرلنا دسر لردیاتاف وهدهرتره هلی و هدر  

  ندسن هدنف ه> ی رک باڪڪا یجدفیرشثب دحول وردکیدردررقم كل در وک

 )لا ماعطااق لاک ءا یب اهگا لثم) ردشم روب لاع رذفوکر دلوقتم |

 عيد 8
 | رمسیم ا ۱ هسلوا اطا هك ردد سم کا لات

 هلج كمارک "+ اھت رک ردرلشعا قاشا تما عیچ هر رص ندا یک یتودلوا :

۱ 

 ,EF 0 ز وطر کاک رد یک وط هدن ے2 ٩۱ م اعط لد ۱ ۳۹ اڪ اهدنسار ۱ مهار

۱ 
 5 هتف A وا رلتسدب هن اعر هنو هشکرکردررفم تلادع هدتس |

 ۰ دزعح رلنآو رد هنب رزوا كيوب جدالع عاجا ق ےک نوساوا راسلنا تافو لوا

 ۲ اد اود یرلکدزوک ندا كب اصصاه دنرا د اتش یک رلذش ود هر ههش

 ,هنبزو | كرلنا یعامچوا یلاعت و هن اهسقح ردرلشلبا اطخ هدنفطت لب وات |
 ردیرلتم الع ی قارباو یراق ڪس نیدویرالدا تعد رسسران ار زردشلف :

 یارک باعا هدنسه] اتر رب یف اش ماما قیهب دجا طفاح ادعام ندن وب ۱

 0 راه اتم هرکم ندنا والا شو ج ادم دک را دلوا یی الو نیک
 کاو هداوعنو هدداهتحاو هدارکا.یر ره كب اجا هک ردشعد ه دق الشر

 ردوزات وند روما نالوا هلیسو هنطابنتسا لئاسمو هنک اردتسا مولعو هدلعع

 یر نه راک دا ن و ی کر ًارنال وا نوعا مزیشلنو

 ) نالوا



AME. 

 AIEEE د یا ده دنم العا ی را هم با يم و هیلع

 | ردنلک هدغ ام زیب یس وا یخ تلخ یمب ( مهم ولب ن ذلا مینر ق سانلاربخ )
 ےظع كم ۳1 "در اهکو ردٌنم روس ولد رد رلنلک هک درا ٤ل رلذلکهرکص ندنا

 | رلناهبا لسو هيلع هللا لص هلا لوسرهک ییرواوا لباد لو ندن وب هنب راقلناشلا
 ۱ ردبفاک هن را دشا ون ههألا لوس ر دد هر ڪڪر کلان ردشابا تبمح اصم

 هننراتب ول كرنا نس هدالقمالسا تویانا تح ESN اعذدرک صوصخ| لع

 لاو تولوا ره اطتد وم و تبع لک ٥ دتسام هلا ل وسر هک راتاو بورک

 ۰ رگرمت ند ودنک هک ردراو ی زنم ولءو فرش هلهح و من هدر ره كل رلتا

 ج كل رانا هکردوب یرب ند هلج كنيرا هصاخورد هدانز ن دتا رم كراتلک |

 هيلع هللا لص اینا ناطعلسو هلا رالبلد نال وا هدهالا باک ندنلادع كسور

 یو فورع»سا هلع اجا كرل وا 4 نیعم هز تما عاججاو هلا یس كلسو

 هماریخ ےہ کا )یلعو لج ىقح هک هلال: لد وب ردرلبع اسو دع ددا AI ی 1

 تاون سن ردشمرویب ( رک لا ۰ نع نوهنتوفورع» نو ات تر حا

 رگنلا ۰ نع EE ی ی واریح 2 رلتعا نالوا هاط نوختا ۱

 نادع دقه دنکو دیا ه دنفح لوسر ب با. کا هک رک او و ردکع د رس رلبا

 و و ویو هو هو ی یورو وب

 سس سو تب

 اونو اط سو 8ا 3 لوح کال ذک و)ادعامنداآو رذ رشد قاقناررمسعءنالوا

 رورس یا وب نی مس بولوا لزات ید یس هع رکدیا ( س اناا لع ءادهش
 1 رد راسه روم ويد ردب ا طخ هک اکو هتما یک هدن امزوب و هک ه دنن امز اا ۱

 (رافکلا ییعءادشا هوم نذلاو هللا لوسردج ادهش هللا قکو) یرع ندوو ۱

 دفن رش تب داحا نال وا دراو هدان وو ردوا لژات هدنفخ باید یا

 م البسلا هلع هلا لوسر هک هلهجوون ردراو قاھا ۰ درنگ رد د> یودلبآ ۷

 ابه د د دحا لثم قلا ء 5 رجسا نا وا 1 ۵ لب ۰ یسفن یدلا وهف E |عڪ| اوست ا) §

 هرلنل وا لخاد عسلو هع AE ید ( هنیصذالو و رداام ۱۱

 کن وکعح هللا لوا 0 وس ملزم هرات د دیسدا مالک ب بوروکم مزوب مو

 1 کد بلد قدصت نوتلاردق یعاطدحا ر ندرشر ارد دنقل 9

 یدم ر / یرغ ندن ول و ردشم روب ولد سا اد هل باغ ید یخ عاعکا ےب

 : ندمالا لوسر ی رد دهللا درع رک و rer ا هلت اور ند لقب |

 ۱ یباصا ف هل هل ایا هل هللا بئاغلا ارضاطا ا ید ريوس مدنشا |
 ۹1 ت

2 

 كغ ) ۲۳۸ را



) ۲۱٩ ( 
 ل RAE 7 aman سیستان

 و ردشعس و دکا انب رهف یا یس كل ۶ ر یا رک ردکا ام ات

 راک نودا ترعه هر هتل هد همیار نرعه و تواوا ناسم هدر را هل وع لعم

 قافنا هنکودبانیماكتعاکء درصع لواو یدیا یشب رفو یرهف هلابو |[

 هللا لوسر ردرلهاا ناب هل اور نگسلا یدهرو دو یراح ی یدیاراو ۱

 | كتما ره نس (حارلا ی ةدينعوبارمم الا اسهبانتیماو اأ ةمالکل نا) |ا
 تیدحوبیص اماوردراشم رویپ ویدرد ةديبعوا نیما كل ره مزب و ردراوینیمارب |
 | بوط همالتساا هیلع هللا لوسرر نع لهآ بودیا تب ور هليا ه د از يرش |

 | هدنراک دید هدرکوا هزب یمالساوینسا هکر دنو ڪک مدآرب هليا مزب هللا لوسراب |
 ۲ ون درد وب نیما كتما و ب و وط ن دلا یی هدینعوبآ مالا هيلع هللا لوسر ٤

 ر ورس هدنن ازغ دحاو بولوا رضاح هلاع رف دراا رغرهو ردراشرتسوک ||
 ۲ هنر راس كم رکا لوتر ندنردهلح هعلغ وط شح تورا ندا كاسا |

 | هدننس ارغ رد یساناو یس ااو یدشم راقبح لوا جدی هقلخ یا نک

 | هدکدشآیب رازوسدساف هدنتح مالسلا هلع لوسر بواوا رسا هدنلا كن دنک |

 | اسان هت بویاوا هب تمرلنا نکلو ب ودیا ی یرلناوید كد هلی وب سرب |

 | اموق دصال) یل اعت و هناضس قح بویلبالنق هلی یتسکیا هدنراک لیا تالک |
 ۱ شا( + الا اون اک هاو هل وسرو هللاداح نم نوداوب رخالا م ویلو هل نونمود ۱
 ۱ هتک نروتک ناعا هو حس نءاسقو ههالا نس دا ع! یدلوا لزان ِ

 | هسبا لرک كس زرلوپ ردا تبح هرانایلبوسزوسدسافقلعتم هنلوسرو ههالا یر ||
 هالا هک یشک رب زر دکعد نوسل وا یز مقو ی رالغ وا دسکر کو یز انا |

 | ردم دالوا دوخاب و ردم انا و ماباب ین فاز تاک هتس اش ان قلعتم هنل وس رو ۱

 هک زیا تعارف هكر دلوا ی رانآ دننرع مالتا ند هکلب مراعات اجود 1

 ۵ دزلرب ۳ س نوا كررعه ۵ دعوا كلذ دور رد ساوا عقاو هد هد عو لا

 1 یدنلوا نفدهدن WAY تودنآ تاوو نك ورع اط س اوع نال وا عقاو ةر

 | ةزمذملا ماع نع و هنع هللا یضر یدناوب ه دنشاب رک س ی للا ه دن راتی اف و

 1 (5 ددعتلا نحح ام الا رسد | دیس ناسا لع هنا ةرشيملا

 ( نیعجا مهرلع هللا ن اوضر ن زک باصا راساماو )

 ارلتا یرب هکر دم زال قم وا نایب هلا لصف یا یر هم دقمو یر هبقنم |ا

 هش رزوآ نیعدان یدعلرلنا ارز رد ET تددح ظاع>یرب 9 هدنسا 9 :

 ۰ بقا كم نت صا )6 Aa دقمأماو )ردررقم ىزەب ر ونعو ی رلتلصد

SIESTA r e طی 

 ( هلع )



) ۱۰ ( 
TOF HEEL PL EEDEITULKREHSSTIAESAرگ کسی  

 ۱ هی > یی رعه کاو یدلک هم ا هللا راد وبا .ل وا لرد صر

 هدنس ازغ رد هليا هللا لوسر و یدل وا عقاو هي هنیدم یترڪه هرکص ندا | "
 ی رک WH ارع دحا ى یدلوا ر اس ۳ ۵ درا نع نالوا a رکص ندناو

 ۳ ۳۳ ۹۹0 یا

 هدرا راد

 || هل ابو یدلبا دازا لوق رفنرب ز وتوا ه دنوک ل واو یدنل هراب بویب مجخزهدرپ رب
 اأ ندنا و نونلا كيب هد هعف د رب یح یدیا هنسوک لوبی اق دصویف اسحاو ماعلا ||
 ۲ هد نوتلا كب ق رق یخ د هعف د رب هرکص ن دنا نوتلا ك ق رق هرعص |

 یدشعلا هن ولار وا ه ودر ره هک ید هودزوما هرکص EN اشا زویسب

 یدم رب 9 یدشانا قدصت یتلام هع رط و دن رژوا ید كالا ل وسا

 فقو ناتسب رب نوا نينه وم تاهما ف وع ی نج را دبع هک رد شابا نایب

 SEET EN )رم ۷ ب0

 تجسم

 درع کروا ناس یرهز یر كد و یدیآهب ها كم ز وس رد یدلبا

 ن وګا لهن یک نالف قاب ه دنس ارغ رد هدنامز یغودلوا ر ولوا نجراا
 هللا لوس ر هود كرا و یدشع وا ادا نوتلارد ر و نچسرا دز ۲ هنیر رهبوذل وب مدارفن زوب هلاققاب ندردب سپ بودیا تیصو نوتلا زویرد |)

 دبع لغ وا ف وع ی ( ضرالا ف نيءاو ءاعسلا ىف نیما نجا دبع نا ) |
 کلا ق واع ی« دنزورب نعل یدروب و د ردنیما هدنزود رب و هدرلکوکن جرا
 هنناندصك ایخدرلکلء یک هدنزو وک دیس | ادقمعم رهن ا

 ج دک

 شب ششل ان دل اعرف ف وع نا طاق را یک نرو رو ردکع د رد رلف رعم
pi? ۵۵ له و رد رل همه هدنسدگیا سو یراع هک ردشعا تاور قد  

0 
۳ 

1 
37 

۳ 

1 

 ا
 2 اجو سابع ناو ورګ نیا رلئدیا تب اور تب داحا ندناوردر درفنم یراخم

RT ra eT 
 هللال وسر ه دنسارع ل وو ردرا هنسوک هن ن دنیمب أو ند هاڪ ڪو سلأو

 تداع نها ردٹاا ماع هنن رزوا كناق هک رنالوا توو بولہق زاغ هدندرآ کا :

 | ن دنلیپ نواكلبفلا ماع یی رانی د الوو ردنعایدتفا هنج زا دبع هرزوا
 | نس « دنامزلوا هکی دلوا عف او هدنلی یکی زوت وا تن رھ یت اف و و هرکص
 یا 8 لوو رادسیت هت لد هر ادیب زاعو یدنم را و دل شکیل رس

 ندا وکو ندنوتلاو یدشتلوا 0 هدعه توروتک كرد هالیحاو صاتو ۱

 ین افلم نوبق ك جواو تا سآرزوب و هود كيب ادعام ندنغودلاةیلامرفاو |
3۳۳۲ HEE) هلا یب ر كن هصح بن دزکس هک دشلاتیوت اخ ترد و وا بابج 

 ۱ ۳ ۹ ردح ارا لس هدر وا یسنوا یدل وا 7 وتلا س ناسکس

 ۱ ره ا لند ےن ن تیها نا | اله نلا و ردحارطا لع نب صاع

PIIEERDES ey: 
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 نالوا 9 دز هب تای ةد زاس 1۳3 بریم ۳۷ نوت

 ی رلتو و رلن اسم ه ارک ہص ندا بودا تاف و ہ دنرمےد یہ دل مان قیع

 نفد هدعیفب بولبق نی زاغ مکح ناو نالوا یسلاوهنیدم بورونک ه دنرزوا
 وصطسا ر ندفوص هلوا ندرعا تافو هک ردشعلوا تباور دون وردشعلوا

 هکر کم یدشلنا تیصوویدزس هدا نفد هدنآ كلوب یب بوروتک نس هبج
 نکو یدشملوب ه دنس هد را هبح لوا ه دقدشول وبه اک شم ه دیت سار ردن

 نفد یوراص هنحا كنا مق اولا ف یدشاعص ینا هنت افو نوجا كغ دیا
 كب هرمٌشنم رش و یدیا هداتز ندهنس 2 یرع ه دکدتنا تاقو و راب دلبا

دیعس یسک زر کس یدشلوا لوس ینهلنا تاق 2 ه رکصلا
 9 نو سه د كىز ر 

 نبا یدعنب حازرن طر د نب هاد نب حانرنب یزد ا دکن ق رز

 یش ودنک وزد نم وا عج ه لی ول نب تبع ک هلرا ی كم ار ے3 ر

 ۷ هجا ت تس همطاق یس ه ه دل اوو ردروع الا وبا یتتک تولوا یش روو یودع

 ترصح هکر دن اتطخ بەت هدظأف و سا خو هلق ac رخ هکر د هیمآ 1

 تولوا ە e ا باطلا rt رع نکا قهلعوا یتددیعسو ردن.شادن رد رفع

 || نالسع لوا نده رک هنن وا مقراهلنا لوس رو ردشل وب افووشذ هلیس هی ر كا

 س ادنرف یتا هلا تعک یا هلا لوسر هکردند ارج اهم کل واو ردشلوا
 هلع ماع رکتو یدیا م دآ هوع دلا ب اعسمونع هللا یطر دیتسو یدشلیا
 یر ام « دنسنکیا هکر دشعا تباور فی ریش ثب دح زکس قرف نادم السلا
 ورع نا راندا لقتثب داحا ندنآ و رد راد رفنء یراخ « دنر ورد راقفتعتمو

 + E ود رد و کړن ن دوا واو بدر = 2

  9۹ ۳۹ PE: aک بیس +

 کان د وجدد رو وج ویک هک ہک 2اا هپ جاوا تت

RAA RL. TINS ۲ 737 fU ACR DPOF REAL EDL دبیری سم 

 || بو وي صاقو یا نی دعس ه دت او 7 هب هن فوت
 ۰ نقد بوت هد رو نع هللا یر وسو رعنا هو بوادر عنا ی زاءو

 : ردشع وا ن هد هد هف وک هک بوذا تاأقو هدەق وک هلوق رضعبو یدرلخانا

 | ردب الک نب هرهز نب ثرالا دبعنب فوع دبع نی نج را دبع یس زوفط

 | ردشع وب هد هرعنب بالک هلیا ېس سو هیلع هللا یلص انا اطاس یس

 ورگ د.هیدا 0 دیلهاح نامزو رددوا ین ِ کاور اشنا رذو یرهزیس ودنکو

 ی یدوو ین ور و دادن نجزا دیع ها لو نکی 1

 ( ههاراد )



 : ۳ .e ه دل لب ییا وتوا نرم ےھ E نج نک

 یداو الوا یدیا ه دنش ا تردشعلا ے رات ل واو یدل وا ل وتقم ه دنس اوا

 یسیجدی رلردلبا ن ۱ و دهد رفت بولت رافیح هدعا نکداش شعاوا نف دهدلح مانعایساا

 8 الک ن هر هز ناب ہ دبع نا بو ی تالاف ص اق و یبا ن دعس
 قنکور دشلوا چک E هل دعس هلا یس كلاعرف

 a نایقستب هنچ یس ه دا او و د شیر قو هرهز هدنساوردو | ها

 ۲ بولک هم السا ندع دقوردن دن رلش ادن رق یسانا كل امرطف هکر دفانم دبع نبا
 : هآ دن ا یدب نوا هدنامز یل داوا ناسم تحردن د رلناوا نا( هلیلارکب وا

 || لرل وا نالسم ن د عو یسک وا ك رلناک هم السا نب یسودنکو یدیا
 لوا هثل وب یلاعت هللاو نانا قوا لوا" دا رغ اص وصخ ردشم روب ویدنی یوا
 رد راش د مالسالا سرافاکا ۰ داور ریو ر و صافو یا نک ناف
 ۳ د: ےش ا وص دحاو ت والو هل هلا هللا لوسر « درد اص وصخ ه دارعرهو

 | ه دا نغ لوا هکر دشمزتس وکت ماهشوتع اهن هلهحو ر هدن روضح اعرف

 || هلا هج ر یرهز وردشمل وا رداص ش اوص لوا هدروض> هللا لوسز نددر

 یدمر وز سمو یراخ وردا نایب وید ر دشا قوا كيب « راذک روک یا دعس

 3~ اردا تام هتاورند ههحو هناا مرک لع ترصضح نيم ول ارما

 ین م دشا انکو دابا عج نیساناو نس اباب هللا لوسر هدښقح دیک دننرک |

 ا ا نوساوا ادف اکسس ماناوماباپ د ا
 بر اب یني ( وعد بجاو هیمر ددشا مهللا ) مالسلا هيلع هللا لوسر |

 دعبا جسام هالا ) ماع رقم دا وررږو لیق لوبق نیسامدو رورآ ییفلیعتا

 دحس سپ ردکعد لیا لوبق نس اع د هک دایاعد اکس پراب یتعی ( كل اعد اذا
 | ةد داخ نامزد ها یطزر#و یدشل وا هوع دلا ب اسم هلتهح ره : 1

 مچ اص وصخ بوردن وک رل ارغ ضعپ بو دیا رکبشا رس یدعبسایکا |!
 | مرهنم لوا ءالالحو یی هيس واق بوردن وک ین قنرا ن ت هند ی الو
 : هد هتسان هقوک ادعامندرلنوب بوشا علوا دین یرسنک ن ادمو بودا

 | یغودناوا لتفناغع تر طح ەرکص بواوایاو یخد هقارع ویدشلردنوک لوا | _
 ل وسر و یدیا هلی زکر ه ه دراکنح نالوا مقاو هرکص ندا بوتاوا لزع دیس أ

 نوا سمو یر ام کردشعا تب اور ثب دحشع ز ویکیآ ندم ااا هیلع ۱ 1

 | تندن او ردرادرفنم سم هد هرکس نواو یراخه دنشپ رک اب وردرلقفتم ه دنشب



(AI 

 فو رعم یر ام هد لوا E O دو ود هدنعشا ۳7 2 ندا

 نکسزونوا نان رد اک ذ ےلط وردم وادم یعودنلو ۱ ہاکی راب E روسو

 ۴ اون ر زی اردرادرت وړه سو یراحم هدنسکنا ودیا تاور ت بد ل دس

 | یف هبا ېس كلاعر حق یسن رد یصق نإ یزعاادیعن دسا ی داب وخ نیا

 ردهالاد عی و 1 O AE عشا وب ك ۵ دبالک نا

 كهللا ۱ 2 ا هعصیس هدإاو وو ردر هليا سذ كلا رد 2 سا

 هم السا هللا رک وا درز ردشلیا تاق ونکیا رسم هفصو شود یسهع ۳

 نح بولک هم السا نکیا هدنش اب جا نوا هلو ردند رلت اس يع دق نالک |
 ۱ ۰ ها  5 ۳ ۲ ۱

 | بودی باذع هلی اخد ك-بشدا بوید لواد ی 1 2 وارب یم ها |

 ردشا وا عقاو هي هب هن لد یترعه ینح >واو هب هر هیدج 9 ےھ ی ردا ۳

 وا كرانکچ جاد هلو هلل او رد وا راح ٥ دیر ره در ارع نالوآ مقاوو

 رده روط توبلکت نی رب هدیس ارعزح اهل هللا ل وسر ص وصلا ییکردرمب ر

 یهبراوحرب ا 7 رههدرلاغوهدرانوک كج هشدند دم و روډ اعر ىح

ne ۳۹ e 

 رب زد ه دنس ارع هضب رق یوردکعد ردریباز ےقیقر ےب ردراو قیفر یا
 کس مانا و مابا ےب نعپ (یاو یاكادف )هللا لوسرهدک داك هل رخ رخ كرلن سم

 ۴ نکن ۱ هد E جد ےرزا لویسر ادعار ن 9 9 یف روم ود نوسلو ا اد ۳

9 7 

  E SEREبیس وز <

 ن رخ اهم ب ولیراو هب هن دم هدهد یدیاراشلفا سادنرد هلب ر ر یب رحاهم

 5 ا یریب ز هدک دلبا شا دن رق کیا کای ا یراصتا هلیا ا

 یدبا هنسهک وللي ھو ولتعاصت و ولنا رار هل اف ریز هاو e | شاد 1

 یامت هللا نا وضر ی باڪڪا هک ردشعا ن اب هلتبا ور ند هو رع ی راک تح :

 از و ا بودا باطح هربز مد وک ومر نیعجل یهلع |
 ےل رلنارب ز ہ دنر لک دپ دز رضاح هکنح هلکنس ه دز ه دو دقح هکزج تویلنآ ۲ ۴

 یکا هش وب رب ز بوراووشراق هنس هلج رب ز  رلناو بودپا هلج هن رزوا
 , هدنس "رعردب هک داراو یخدیم>زرب هدنسارا كجنز ىکا لوارلید روا برص

 بویل وا دیقم هلیا شاوص مدیا قجاکوا نام ز لوا نب هو ع قح یدشاروا
 لصاطاردشعا نايب ويد مدراتبوا هدل جا موب بو٤ ص لا هئب راراب لوا كرمیز

 ه دق دراو هلع مان ن اوعس ٥ دندي الو 7 هلا اهنع هللا ید فسا ام رد ز

 کرد ول تب اور 2 اماو راب دلبا لتق بولکتع اچج رب ندرلنشود ها الض

 ( نرع )



) ۲۱۱ ( ۲ | ۹ 

 شد EE ۷۹ ارش جواس علاه دو 77 له رس ۳5 ۱

 یسپجتشب رد ثلا ن نوبل ر اخیر مع رب ۲ آ تافو همطاق ترمصعحو یدا ° دنشاب 1

 كلاعر د یسنهکرد نا دعس ل تک نا ورگک ناععن هلا 3 .ع ی طط

 کی الع رد E داع ل 0 ۳ تبع هد دو ۳ هدلاوو ردد وا و

 ر, رهیریعندنس 14 و 2 ا ۳ ولا هکر دندرن اسم ی دق |
 ن دس هرزا لوس ر ردش معلو ه داسا ع رد یا زدساوآ رایاط هذا ع

 ند کردیم ردو هد ب ول وط نرخ کس . هلذاق نایفس یا هاذ ز |ا

aراب دلا نب راصح ندتع علام ه درشکیاو راب دلا تاق دلمب وا  | 

 | هل یلص هللا لوسر هک ردشلدا ناب هلثیاور ندر اج هللآ هجر یدعر ماما ۱
 ۱ م هروک دیهشررو هدنز و رب ےک ره بویلیا ر نود 4 ها سو هلع ۱

 | ه دنس اع دحاو یدیا راشهروپ 31: توس ۳ دیع نب هیلط هر رب د
 | لیاف عون AE اع رز ے3 نو ؟لواو بویر ندا كلام ۱

 بو اب هنتاا كل اعرف منط هدک دنسا نا .هقج هن رزوا كشاطرپ بواوا لاعلا |

 ۶ هدب زەلهجو ول ںونعلاق جد ےےلط بوصا هنوتعوا هل رلقنا را هللالوسر |

۱ 
۱ 

| 

ERSTE 
  6١رویو دی داوا یجاو و تنج هر ےلط هدرلود راقب > رزرو !ساط لوا حواس |

  ۱بولو اطةسبولافندلع ینمرپ كند رد ادعابندوبو یدرلشم

 ه درب سی نیک ہک اورو و بول هرا هد رپ ترد ییرکد « دار لوا یسودن و

 | ام موق رطاذط ی دآ کا هلل ا.ل وسر نوک ل وا هوا یسهرب و ېس زا

  | ۱سارع دحا هزع هلا یار ك واو  Nي عد یدلوا هراب هب اظ

 شعب رس نسو یدرویب همس وب ددوجلا ة4 بس ارغ نینحو یدریودا ۱

 س وأ O والا ید اح كئلس ییا زوتوا ك رعه RTE بهت ترد

 راب دلیا نف د هدرش بول وا ند هر اب ل وا بولب روا قوا هيزاغو هحل وق |

 ا

 مع هوا ردع ال صا تولوت ا دن نکو بودا ب تنها اکتیو |

 | رد نمل رووی يگ منع هللا ید طرا ورد شل و ۱۰ دیسک ن هرعهلبا یس

1 

1 

 ٣ ود ضابتا رلط ° دنن وکر لا تاک هللا 7 یدّسم روس ولد یدلو ۳ ۱

 1 رایصعت و ید وال و ۵ دا ےکح ناو رح هدتاورر ید سداج مو هک هدننوک, |

 ۱ ندلم د حوا توللوا ن فود هد هرطنقرپ E ےک هکر د ٹعلوا رکذهدف رام | ۱

 1 تودیآتاکشندراهحار هر o 5 درک ےس هعواو كن اهذع ها یصردشداع» رکص |

 تخت <
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 ل a نو جم هب و ی يلع ترا 7 باقر ن ند E هلو

 | كنياناضەرەكراب دتبا لوق یند ی واوید نلوا تحار ان اسم هج املوا

 ا رلەیلبا ف رطر 1۳۹ ؟ یطحاصءوت ۵ دن زاغ حایص هدکدلک ی و ؟ یکی نوا

 لب نحر دع هرزوا دهعوب
° 

 نوح اه واعم هللا دع نب كرابمو ی دلکح هرمص«نوحماصاعلا نور ع ورک: 8

 توراو دم اش كرايم مقاولا ورا هیلرا مادقا هن رزوا دا لوا نت اگ حایص

 نور بوراو هرصم رکب نیورعو یدل« راب یب هی واهم ترضح ه دار
 یدردل وا یدا اح ییا مان ورع نب لهس نک هتم اما ب ولاص صاءما

 ناددو ه وچن نبا تن ندج راوخ,هنب ن وعلم یرلکدید ج٥ نب نج راادبعو ||

 یدل اح ند هپد دل جلف وامهز لوا مل نیا یک یک ودلبا ریخت بوک هب ارح

 لوا هنع هللا یص ر لع ترضح نینم ولا ریما ی دلبا هراب يکيایس افق

 ی زوعط نوا كف رس ناصمرو یدا دحا یس ده كن وک یهجوا ندچر :

 ناطاس هدنحا هف وکو یادلق نب زاغ هنع هللا یض ر نسح ترضح و

 نسخ و نیسحو نسح ندندالوا كالع ترضح و ی دردم هسلا نیسح

 رکی وبا و هل د.ع وباو ند |[ یا یرق ىس! هللا وعو ردن دیرمف هعبد ر نیا :

 یرق رفعح زربدهبفطا د هليا ریک الا دم و ند لیا یر دل اخ نب دوعس |

 هللا لو .-سر هکن دادم اما یف هع نب صاخلا وا هسو الا دګوند هل وخ ا

 تکرا شب نوا هلج هکند هدیمح ما رع ورد ريق كش ز یربق مالسلا هيلع +

 ین اهماو یریکلا له دو نیس ماویربک موثاکماو یریک بنیزو یدیاراو لقوا
 همط او هیقرو یرفص م وثلک مااویرغصیب هلهدو یرغص ې هډېرو هنو ګو
 کس نوا هلجج هک هیقنو هم اجو رفعج ماو هملس ماو مارک وهج دخو ماماو
 ناد خو نیسحو نسج یا یو کدالواندنر العوایرمعاماو یدنآ راویریق ۱

 ) ترمع>و 7

  ترصح تولک هب رم ۳۳ وک هلا را حلف یل ریھز لدن و اعم كع الممات

 ۵ دت اورر ویک یکو دریک دصسم تونا هع اشا ب ويقوا نادایس ودنک يلع

 | رلیدوب رفعج نب هللادبعو نیسحو نسح ندنرالغواو یدلیا تاقو یدیاینوک

  ماما یجدینوعام ندیالتفورلب, دنا نفد هدن زام حاص هدنس هت روا كني ارس ||

 ٠ ا د 0 3 3
 ا مرح ناععو هزنا د.عو ردع>و س اع ترضحو ردند اهنع هننا یر همطاو

 یدر وس ا ند هلجیع و ید هروا ا من ل ندر کو و

 رو ]یدلاقهد هقوک هات لو تر صح لم

۱ 
۱ 
ِ 

۱ 



 ٤ واک وس ۵ ۳۹ هند هلج ۵ دروصح لوسر نکلو ردو وج هل اغ هن رش

 کر ار ی وا لصفا ندن 1 ,E) هلا E 0ا وس قنا ند هلچ و یس وا

 ۱۱ اش ترشح هادی و BS E نفر ات یو
 واز د 2

 لوا هکی دیا وب ثعاب هن رخ ات امافردشم اهاوا ردغا شاخ هب هجو هللا مرک

e : :دتفالح لء ماما سد یدبا ررقم كعا تب و هاد روما لمح:  ° 

 ه دپ د ع رش ءارحا هناهعو رعورکب وبا الصا هساوا شم هملوا ربخ ات |

 یل رشر# كع نینم ولا ريما ه داب رر دشارز یدرولوا شم هارو هره ر

 هتل ضف یرب ره یدیاوب یسرداکدقخ هنلهانعم وب هل وا هدا ز ندرانا ۱ ۱

 یبا رلشل وایع اسودح هفرش عرشءارجا بوک هنیردصتف الخهروک | |

 ولن رغب یصج وولب وب هتروا ل رولکریادغ, ونیشورا ع هه جو هها مرک ییعاماو |!

 قا وه شا رقترد نوا هنابیح یدیایشک كو ینراق رهزوم“ وا زوک لوب
 والف یس هد وکو یا ولتضصاس ۰ دا ر هوڏ راض عد و یدرو 1

 بوی لق هدنرلبن اچ ندنکوا نعد هدنرانب کیا كساب كرابم قوحلاقصو |

 لاقص هدکنر لوا هکب دیا هدکنر صااخرب یلافص كر ابمو یا ضا هل اغ ۱

 یدیالکدیبسیم تم رک هوا هنوک لوا ید هلءایوب هاکنرویدرول واژا هل ا |[

 ه درنو مطدو قع الد و 4 ام ندتم اهٌشو تع اش دلا ق وفو ۵

 را ز رحو را اعدو ی ر اھم هک هد رفج لع اص وصح قح اصف نالوا عقاو ۳
 ندا اعرف هررل او ید رب وهب زا ندق ول عونقردقیک هدنس اشنا 9

 ی را ۰ دنده رگد هک دشعا تدا ور فن رمش ثب د ىلا ن اک زویشل ۱

 ىلع تسضح و ردرا رفتم ه كو نوا ۳ دنزوهط یراح و ردرل عدم و

 همنا دمو نیسحو نس یلغوا جوا رلتدیا تیا ورثبدحندههجو هللامرک | "

 هرب رهوباو دیعسوپاو ریز نبا و یس وه واو س ا٤ن ورع نبا و دوعسم لاو |
 نیدجا ےھہلع یل اھت هللا ناوضررد ر هنسوک هج ندر اتو ندهب اگ و راحو
 ب ووا لتف ناععترمضح لوا بواوا مقاو هد هعج مو یراتف الخ ءادتاو

 تدمو یدرا ف وک ی رک نوا لس ها ید تكلس , یهساز ونوا ك عمه

 مه و

 | یدل و ۷# و هد ۵ نوک جاف ریو یآ زوطو لب ترد ۳ یرلف لګ

 ۳ (۷ )ل

 أ 7 روی 4 هاو نو لعخد ایر بودی ایه |

 | یسیرب ره هرزوا ید ع رشو كمك هن ردصتف الخراب راچ كنرضح
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 هللام اع وردشاباتاق وه رزوا مالسا تو دآترعمههب هن دمتولک هم السا

 ردیلوا كن افلخ نالوا ندع“ اه نیو ردشلکهم السا لوالا هد اوررپ ههجو 1

 یڑفد رس ك راده ازو یرو رس كرا ردا عو یرب كرللام یت ابر اصوصخ |

 ردیزنهمو یرغظم ناطلس كم اظع ءاباواو یه رعاش ناسللا جو ||
 هلتمامشو تع اصش عاوناهدنرره لرارغوبولکهم السا نی داوا یاب یدو |
 هب رزوا لها ودنک هليا لوسر ردثم هغلوب هدنسارغ لوب قجتا؛بولوارضاح :
 یمهرانلغواومرلنوناخ ین هللا لوسرا ت> یدشموقبلا بودبا!بصن هقیلخ |ا

 یک ن وراه هدو یسوع ترضحه دع اب ۰ نس يعاب هزدکدید 4 د وبقلا

 نور اه ۰ نس هن د و ر دو وب یب ۵ رکص ندناذه عم ه)نس یک د یضار هول وا ۱

 هللا کو هلع هللا 7 هجر یدم رب م اماو رب د رویب ولد نس ه دنس هل رمم :

 هلن اڪ! هللا لوسر هکردشالا ناب هلتاور ند رع نا هدف انه كن ههحو !

 یب اماو كل دلبا یم ادنرق هلی ر رب ما رک انصرمشکبا مشکبا بول واش ادن رق |
 (ةرخالاو ابندلایخا تنا ) ادنا رو رس هدکد دلدلبا شادنرف هليا هسیکرب

 !سدویدیاردراشم روب ود نس ےشادنرق و E ا

 یتهعلقریبخ هللا لوسر هکردنعا نایب هلتاور ند دعس ی لمهس هالا هجر

 یاس ی را ن هدق دعا نو ڪڪ جا ر تودلکرب رادقم رب هعاق : نکنا ه دن

 لج قحو هوس ندلک وکو ناج « دیا وسرو زا ی هر هن یک

 هن رر باککا ه دنراقد رویب ود هوس یی هنس ؟ لوا ه دیل و سرو « دالعو

 | یکلکب نب هنع هللا یر رت یح ب وشاب وولد هک هری و دیک اب ب وشق اب
 ه دقدل وا یس هت ربا بویلب وس وید نر لبا طح ندنراما 3 راب هک الا نی موس

 زو ک هدنیح لوا خدرلنآب وتساب یلعترضح هللا لوسر ت رطح

 اعرف لاطاا ی تولک واغب یر ز و ک لغم وب شا وا الم هنسد رعآ

 یرازوک بو دیک یناقو یس ما روا لع بويا قب ززوک كيل ع هلیاد كرابم

 ك هعلق هلد> تد ر اتع تولیت وص هب ي ییع ترضح فه رم ب اجت بواواوبا

 مک ءانبا وانءان 1 عدناول اعت لق, ( هکناګس ادعامندنوب یدشلوا رم هس ید یعق

 ی ىلع ترضح مالسلا هيلع هللا لوسر یدل وا لزان قیا( م ؟ ءاسنواء ۱ لو

 ( لها ءال وه مهالا ) ت ودیا اعدو ETE >و هعط افو

 ل زانییا یراق ةادوملا الا كل ذک و یدرویب وید ردرلنوب ها ےب برات ید

 ییراقا نالوا م مزالین دوم ناجا مهیلع هللا ناوضر ان را تاحعا جت ۰



 كن رلت رسوم ناعع هلا ورد 3 وربح ول j E لو 13

 ند ابا رو رسو ردد وب یا کل هفت رمش تب داحا نالوا قلعتم هتلبضف

 | هدشی دح جوا لسمو يراح هک ر دشعا تیا ور فی رش ثب دج یتا قرقزوب
 ۱ راندا تناورٹیدح ندناو ردرادرعنم ه دند لسمو هدن کس یراح و ردقفتم

 هج ن درلذیمبانو هب اس ودیز نب بیاسودیز ناو نها دلاخ ندی ز
 تن رعه ی رلتغالخ 2م راتو نیعجا مهیلع یل اهن هللا ناوضر ر دز هنسوک
 | ه دنوکل واو یدیا دحا موب هک« دخ وک,ل وا كنم رحم كليپ یمن دود یم رک
 | كنرعمه هنع هللا یضر ناعع ترضح اما و یدشعاوا نفد هنع هللا یضررع

 ۱ م یدل وا دیا شد وک یینزکس نوا كس های ذ لب ےک ونوآ
 مات ری رام هر نردک دک ب واد « دوا نوک یری

 | ند وا رصم هجا وق رایضم و یدنلوا لتف هدنلا كنه ارح قیرطلا عط اق |

 یحیدلبا لت هتسجا رب ی رغ ندنسکباه دتب اوررپ و هن چک مانیعاادوبسا ۱

 قحا فب رش فدع ه دنکوا كن رلت رضح هنع هللا یر ناو ترضحب ۱

 ۱ یدلعط ی ق هن رز وا تیبا )ےل اعلا عمم اأ وهو ها مهکینکیسف ) بول وب

 د! میدیا لخ هنن دم هلرصم ندیا كنج تور وح نوا ياغ ترمضحو ۷
 3 بويع“ راق هنا را لع ترضح یدیارلشعا باکنرا یهوص خوپ بونا ندنا 13

 "هر رج یر ندن اح وتو نالوا هد امز نا ترضجو ىدا هدنلاعودنک 1

 بوراو ب ورکه راک هلسذا نا کک رطح هروأاڪم ترسم > کرد سدرق

 ۱ ردشلا لیصهرزواكا ری و ه راق نوتا هکس كل یدنالوا هن اطلس م ور حف

 دوخا و مارخ نا ی اورربو طم ی رم> ی راغ کا اع ترصضحو اإ

 هکر لد دابا نت د هدنا:بب لو ییلکد دا بک وک شذحب توری ویلمق , هاوعنیا میز" ۱

 هدتاورر و هد ۱ ۱

i ۱ ۱یدنا °  Eعقاو لک ا نوک جاق رب ندا کا نوای و ال  

 ندرافصءو یدلنا ̂ چ بوش ود هنکوا كسا هدر یربرب لیب نوا بواوا

 نا رف هلیس ها بیت ر كنا یدلبا بیت رو مچ لوا یهظع ین ارق هفعصم

TI e 

 ترب یا درو یذلوا نیما ندعهلوا ربغتو ندازاب هلمحو یرع مذشع ۱

 نا تلطلا دبع و ردق نم دبع یعسآ هکر دنلاطوبا یس اا رد یکن رمل الع ۱

 | ردیارتوا و نسخا وبا یبنک كن لع نونمولا رمماوردیلغوا قاتم دبع نب شاه |
 : هکر د شاھ نی دسا تش عطا ی هدلاوو رد لوا یسک كلاعرف سو دنک |



NED 
  ۸ےس

 هه م ۳ هل وا کر دیس ا E تر یا و دو نازس هک:

 ۳ ف مالو لا دری مه ارا ن ,کقح ہللا ل وا ماع رف هدکدتنا

 | راسی اول یهیرعشم روس وب دردناهع ت رضح یلوا ك رل دیا ترجمه
 ردن هنع هلا یضر ناک ترضحور دکع دردقترا هلمح و هت ندر رج اهم
 دنشخ هبقر یون اخ ید« دنا ر ددو ارضاح ه دارخره یرنغ ندنسارع

PEهی ةن دم تورا ین ادصح ندتونع جدهدنا هما ل وسر نکلو  

 تعع نالوا هد هد دح ی درر دشا وتشم هللرفخم ید ینا هس اود ذم وب

 ص ین اعع ترمضح ه دنام ز لوا مرکا لوسر ردشموا مضاح هد ناوضرلا
 هلال وسز هک ردشعا تب اور ست ید رت يح ردشم ردوک هپ هکم نوجا

 ترضح مهو هلا لوسر هد دنلوا ترشایم هتعب تولیا یا هناوضرلا تع

 هن ر یر ی رالا كر ابم وید ردشیک BOE كسل وسر مهوكنسل !ءدزاب ناعع

 ردواربخ ندر الا لرلو هن اغع ترمضحیا كالا لوسر هکر ساوا یدروا

 ندا م: هن اعع ترج ندرمخ نالوا د ام هنی راسقت ند رالا ل رتول نعد

 ید هلزا دمع,ی ےل طا عام ندن وب یدر ویپ ود زد ۰ داب زريخ نالوا مجار

 ماجر رد دیا تیاور ندمرکا لوسر « دنفح هنع هللا یطر نام تربضح

 ردراو یشادلوبرپ هلا كن زه عد ( ن اعع لا یف یدرو یر ینلکد)

 هرچا نر نج را دبع كلذکرد راشم ر ویب وید ردناغ متیفر ه دنا تنج مب

 هع اللسلا هيلع غیب ترمضح هنع هللا ضر نا ترضج ردشعا ناب یحد

 یس هاچ بوروتک راوطزویجوا نولاكب نوا هد . اوررب و نوتلاكس ون

 ی راک دتا تارعه هر هني دم ن وع ]اف ن د هک« نع ن وحا یی ربسع شدح

 ولا راد دک ل وا ی ید ادارا هل اع رطف نواب نت ام#مرفس
 لایک ترمطح چ د لاح رف ید-شمریو یک ود هنکنا یکم وک كمرکا

 تام کیا تاق ا ه دنن وک تم ا ی۶د یدابا رر ۷ دشا یودلشا وب

 ه دز ناعع ترضح هنع هللا قیصر رع:یاو راشم روب ود ردر ردم قعاوا

 ناععت ریه م كك دلد دا رکذ ف هاتو م ا ندهالا لون

 اغ)
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 : یدریو تزاجا هشب اع یدلوا لصاح یدیا ك د ایم هکهنسن ل وا حد ||

 رکشوید یدیاول نالوا مه« ند لح هللا دجلا د رع یدر و باوج وید

 ب واو یکد lf هرکص ندک دا تاق و ت ویا رع دنلع وا هند ندیا یدلیا | ۱ ۱

 نس هروکریا هاسهرهطمهضور اس و هیاع هلل يلم ابننا ناطاسو نس هروتک

 | تزاجاهکم رکورچ ردب اطلنا نارع بودیا م الس ندنب نس هروط هدوبق |
 ۱ نف د هس رولک یس ادص تز اڃا ندهش رس دضو رر کا نس هي د رسا

 تیصووپ د نس هدیانفد هنجما یرارا نمرات اس وتلا ھس زکر کا نس ه دیا

 مدس وف نل رش ر اه كريم عيب ب وروتک بوروک یتیم مقاولا ف بودا
 | نادک دلک یس ادص تزاجا ند هره طم هضور لوا بویتسا تزاجا هدک دلک

 هد رسم هللا لوسر|هعبج ه یبصو ی زاغ ویدینعلوا نقد هرکص

 نح رادع ودیز نب دیعسو ناد ع ن ناععو هلا دیع ییعواو یراق یهص

 نفد» دن وک یهشب هرکصندن و ڪڪ یغودار واویدشعا هن ةفقوع نا

 یدیاینوک دحاو یدیس هرع یمرح كنا ی درد مرکب كتر هکر دئاوا
 | یس ه ریازكنس هربا هعاوقریضع و نم اشخا نوک یی ا اماو

 ترضح هلب رخ كتل وق هزبغم قحا « 6 یتودزاب یربط س یدلوا عقاو
 || حوا نوا هرزوا یب دازاب هدخراوتلا ق ارشا اهاو یدایاتافو هنع هللایضررع

 ندنا یداو صالخ یس ادعام و و تأفو ىس دب بول وا حورگ هنسوک

 ءهج یتاجو یدلبا لتقف بوروا نس و دنک و دنک ن وعلم ل واه رکص

 یوهماو یشی رف نینمومل اریماینعب نیر ونلا یذ ناغع یسبهجوا یدر وکری
 | ىس برد یصق نافانء ی سکس دعنا هیما نیا صااعلاییا نب ن اة نناهع

 ۲ ردهللا دبع وبا نکو رد شعوب هد صد ن فان دبعهلب ایسن كلام ره

 | هدوجو هللا دبع ند هیقر هرکص یدیا رع وبا بنک یکهدیله اچ نامز اماو
 أا هرق و وا رکب قاو ولب وب هتر وا یس ودنک نکلو یدا وا هللا دبع وبا ه تک دک

 یراکدید نرونلایذو یدیا یشک سفنلا مرکو للص نوزواوانرغدیصب ولزوک

 || یسوکی وک هعفد یکیا ب ولا نی زقیکیا موشلک ماو هبقر كنب رلترمضح ریمغپ
 | هنسیگ شل وا وکی وک هرک یکیا هنت رمضح ربمغتپ یریغ ندنب و ن وکګوداوا
 1 هکر د ن دبع نب بیی> نب همر ن نی رک تب یررا یس « دلاو ر دق وب
 | ردیلوا كرلت السع هللا ركب وبا یرلت رطح ناغع و ردشإيا تافو نکیا اسم

 رکی وبا هد هرشط ن, دمراو هنترضح هللا لوس رو ند همریک هک رالاراد یتعپ
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 7 هک که رک REN و۹۱9

 فرط یکیا تویلعب نیک هنب رلت مضح رع هل س هعد ردلکد قوح ها یکنا
 هلا یذ كلی مچ وا یعرکب بولک هدجسم هلا رصخ علي هز رب نیکک
 هل اوین وکرخآ كيا هرزوا ین دزاب یرمطو یدشااققاب نوک ترده دنس

 لوا زا یودتا رکن توک هنارح رگ بولک هل> اص یو هت راهح

 شلوا مقاو ه دنفصاقیس هراب لکشمكلاو ب ودیا حورح هدر لا بوشنیرفاک
 هکرلیدلبیدقا هرشطبولک ندجخ زلوایس هلجرلید روګا د وسو وص یدیا

 را خالا تعک لوا ندنوک یع دلروارع ترضح اما و ردلکد ۳ العلب 5

 | نکرر دش راق باک هصک وب ن ارب ز ردشلاق نوکوانامه ندک رع كنس راد

 ندکر ع كنس مدلبا تاسح ن رلتف الخ تدم كرازلوا هقیلخ:ندب اعا هلج

 نالوا بس انم ردشل زاب هلس هل دا ص وصلا يلع مدل وب شلاق نوکحوا

 یدیرلترضحرعیدلب وسهنبزان مضحرعبوبد نسهدیا تیصو هک ردوب
 حور هدب زاغ ج اص ى هررپا ردکهالا تیک تبودنا رکف ی زوس كبمک ۱

 یروماتفالخرع ترصح ندنایدلوا قف اومو مقاویزوس كيعکبواوا

 صاقو ىا ن دیسو ف وع نا نج را دعو بز و هحطو لع ناک

 . ییع وا یسبع كنب دنک ح یدلبا تبص و هرزوا قوا ه رواشم ه دنرلنس ام
 : هب یشکر ندوارب هدنراک هل وس نوحلوا هلب هد هرواشم لوا جدد ژ ندعس |

 ۱ ودنک بواا ندلاعلا ه رکص نانا یدر و ب اوح ود ی رابا ت 7 :

 هدیاعج بویتسا ندنس هلو یدعیب الاو ن“ هدأ ادا هساآ ربا او هعهرد

 ۱ ت وردنوک هناهذع هلل ایر هشلاعیهللا دع ییعوا هدول یدلبا تصو ولد :

 / ید هدنب ا یرلبح اچ هکر ا تزاحاو یدلبا ماالس کس رگ هک هل وسراو :

 ۱ نینمولا رهمایرج# ال تا | دا راهش رز هناوا نفد ۰ دنراوحرکب وا هلن ا اعر

 | هللا دہ يلع وا فاو ی در وب ولد ےلکد نینمآولا ما نوکو ن هکید

 | مدنک ییاقم لوا هج رکا نیو م درو ن ذا هلون ق رویلغا اهنع هللا ضر ۱

 ۱ نود ه دنا هک ه دلبا راثیا هرلثا مدتبا عدت ا نرعس#ل نك و مد رسانوحګا

 | یدلک هنروضح یس ناب هلي اوج وب رع ن هللا درع هک اتفو یدروب وند هئلوا !

 ب ولد ل ردل اق یب توالت ود 4 اا یف یدلرب ورخ هرعود روبلک هللا د.2و

 یلعوا یدید هزرا دع اب ریخ هر هدکدروک ین لغ وا بوروط ب وا طه ر اکاو
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 یس ول رح كملخ لک ودرگاب مات 2 ی“ ول رح و

 َ ىلعسعشلا تعلط ام ( ENS ° دکوج لب 5 امت مرک ال وسر ۹

 زدم هعوطشدوک هنتبس واك هسک ی و | رمخند رع نل( ر °2 نور لجر

 نس

ON 

 نیا ص هزذا ل و سرک ردس)ا ن ناج سهأص ن ن هع ادعام ندو ردکعد

 کا نعي (ب اطا نب رع ناکا این یدعب ناک ول ) هکردشم زوم لسو هلع

 لج ابو یدر ولوا ریل باطلا نب رع ی ديل وا ولملک ریمعیل ه رکص ند | ۱
 | اماو ردق وب یبا م ك هغی رش ثیداحاقلعتم هنتلیضف كن راتضح رع |

 | نالي اخ وید نین ولا ریما یرلت رضح رعو ردیفاکیجدزانوب هنلها تربصب |
 || نين وما ريما. نکیا هفیلخ ركب وبا ترضح ل وا ن دنا ارز زو هقیلخ لوا |

 ًارقو رداوا نیلیا عضو جرات هدنسارا مالسا لها الواو ریشمهلنید
 یعظع ن

 یراعشاویمروا زهمهب وتکمو ردا یرانرضحرعالوا یکایا مج دفع ||
  ندرع ترمضح عج قلخ هنهاءف كشیش ناضمرو كليا ناوید بودا عج ]|[

 0 رادعام ندر و ردقوب تم ان هل اض و ق ان او ردشملاف

 : رک هک رشا تب او ر فرش ثب دج ز وقط زوتوا زویشب نبدهآلا
 ست و یراض هی دح ترد ز وتواو رد افت مو یراگ» دنس
 واع وناعع رلث دا تاور تددح ندناو رد را دفن شم ه زب دج

 ۱ مهملع هللا نا وضرر هنسوک هک ندّتماو ند هر اهکو صاقو نا نا دوو

 || یدل وامقاو «رکصندخ اف و ك رکب وبا هک هچ رک | یرا هلوا هغیلخو نیمجبا

 ۱ م الخ ن دم و یدشلا نبعل ت ودادهع کا نکنا هدا جد او |

 ائ رکا كني رلت الو مگاماو یدلوا مقاو نوک ا ۳۹ یاشاو لر نوا |
 || رع ترصضح قارعو س دعا تیبو هی ردنکساو ماشویصماصوصخ ۲

 ترد بول و | ریمعت دجسم كل ترد هدف الخ ناز و یدلو مجد هدننامز |

 ۰ داش رگ ترمصج e هرم ویدلوا ت ارخ هللا م السا لها هسینکكيب |

 | . یدیاولوا یقاز ورق یعسایداوا هلیحزلوق یشحرب كن هریغمیتداهش و یدش
 ه.ش نیا هرم سد یواین هک ترا و یدیایی وج هد وروپ

 ه رگ ت روح ولدردق وج جد ل وا بوسک هب هلا یبا لو ل وا هدن ٩
 تل رکل ود « دود روص نتعنص كل و جد دنع هلآ یضررگ ت واک هت یا
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 1 هناي تعنص ردقوپهدک دید نر رول تاج ورق و كاليج معدو قاشا 1
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 ٠ ترو يدلوا مقاو وک وداکهمالسا دل رع ترضح یسهلوا حد هکیدیا 1

 ۱ یدل واببس هغل و رفطو ت ضد هنن رزوارلکر شم م السا لهایس ها

 ۱ هیدن دم رک سد ردکعد یدلوا تور هرلن اسم یفالخ نیعب یش هجا تفاماو ٤

 | هلعرکا لوسر ه دنلک كلر ازغر اسو هدنس ازغ ردن هرکص ندک دنا تره |

 ضصءب ند رلتما نالک ه دشابس یودیا ن ابب هنتما اع رقو یدنل و رضاح

 رکا یدیار روتا وس هلرایلاعت یراب عب یدا رات دم یدناراو ر سوک

 ه دی راخش ردراثسرویپ ويد یدر واوا باطلا نب رعیدیلوا یشک هلیوب ندّمها |
 ها ل وسر هکر دد هم ه د را دو ور دروس فرش ٹی دخو د

 نکدزوطنوت اخ جاقرب ندنرلنوت اخشد رد نوکرب ه دنر وصح كم اللا لغ ِ

 دکم رک ورا بولک هب وی رلذ ریضح رج نکیاراشیجا رادنم رب ننراز ونو

 رعترمضح بوری و نذآ سد هللا لوسر مه دک دلبا یلط نذا هلبالعاتوص |"

 هنیراب ایک یرلک دنشا ی وص كرع ران وتاخ لوا نکلو ب ورک ه ورا |"
 هللا ی ط درگ ê oR هتل ایوب اعرف از كار ۴ سپ راپ دزو 1

 یک رج كنتس اشو هللا هللا ل وس ران بروک نعم ك ۳ رگ ید هلع ۱ ۱

 هدو دروصوید یدلوا هنس ه رک هل وکو زکو دلوک هم راح هنوسروگ سیم
 | بوروت وکییراپ اجرا ده رران ون اش وب هکم دلوک اکاو مدل ینارع اب |
 || توت رو هن راب اح راب دشا یکی زا وا كنس هک اش نکر دروص ی راکشم 1

 | ید رات رضح رع « دک درب و باوخ ملاح رظفوب دراب ددا هل رادت ی رودک

 | ندهالا لوس ر هکن دن یرامس ود E یا ب وق ان هرلن وب اخ لوا ٤

 | قتارا نادنسس یخد رانا ه دکدیدس» رک ها بونشوا ندش ب ویمن ر ول ۱ ٠
 ۱ اعرف تنور و تباوحود رد هداب ز كعلخ رم اراب و كتطاع تكنسهک زروئشوا

 | اکس ناطیش نکرولک هل وب هک هلیوش نوصقح كن یلاعت ها لوا رعاب ید ||
 اکسو لک هل وب یربغ بوبق لول نکو دک كتتس هبنلک تاز

 وی واو

 | ی رلک دنش وا ن دنس كرات روعوب قعی رایدرو وب د رد ررقم كلبا دهج ||
 هل اور ندرعیایدمرت و ردکعد ردنا تلال د هنکودنش وا ندنس ناطش |

 ید ردشعا عضو هن رزوا یلقو داع فح یلاعت هللا هکرادشابا ن ا ۱

 دم ا وا یراح مالک وقم هب دنا دو ها وا د ال هز ره هلق ا /

 | رعهتاواروتلب وس بولک هلد هژرافو کا ید منع هللا یضر ییعو ردکعد ِ

 | رک ردشخا تباوژ ید هنع هها ین رب اجو ردنم روس وند یدرونلن وس هد ۱ ۱

 ۲ نوئو )



 یار
 نیبعل هیاطح ن رع ی الخ ه دت ںودنا تافو ہ دّتسام و هلا ماشحا |

 شب شا ه دیا وررب و لب حوا شا نی رش نس هدک دلبا تافو یدشانا |
 تنباع“ یول اخ یسودنک هرزوا بص وو رده یسیکلوا اما یدیا 8

 كم اللا هيلع هللا ل وسر تولیق رع ترضح یزام و بويعا سی |

 یرزوما كهللا لوسر یاب رام كرب دلا ۰ نقد ه دش احر ه دنا یس ەر ۱

 زوةطو یآ تردو لبي یکیا امج قف الخ تدمو یدناوا سرت

 رج نی ژل رم ندی شب رفو یودغ ور فنا ریسک یداو نوک |
 یدع 0 حازر نب هللا دبع نب حار د: یرعلا دبع نب لیفت نب باطلا نا.

 E رو ردشعشا وب و هدب وا ِ بک هلبای ك :Ê یسلرد بةك( ا 1

 ل زفو واه دوک قا ردرفعج وبا یینک وردرب ارب هليا یبارق رب وای ارقكنوب |
 ی مس اه تش 0 هدلاوو یدیا مد ارعا هر و .هجلوق را عا و وا کی 0 ۱

 نیګر هدنیګا ب ع مش اهر وک ذم هک ردم وذخم ی رع نب هللا درع ن هریغم |
 ه دنلیب جس! كر ان یودلک توبنو ردفو رعم و ر وهشم هلکعد یحاس

 ن اسم ندرانوت اخ رفن رب نواو ندرا رفت ق رق هدنس هنس یهتلا

 هکرد راشع درلیصع» وردا وا ناس*یچ د هنع هدا یصدرگ ه دنرلودل وا ۱

 ردشل وا ن اسم یشک زوةط زوئوا لوا ندنا هک نعي یدیارع سمهرفن فرق |

 | هناهس قح ن ۳ ر هدنعا یس هژبقو موق ید ه دنیله اچ ناهزو ۱

 ه:ه> ره ی وک یب دلوا ناسم ل وا تویلنا زب رع هلکنا یمالسا یلاعاو

 | ندلطابقحییءب ی دنلوا دیسلود قوراف هکب دل وا وتعابیدلبا ره طا

 هکر دشت تاور هلی وش هنعهللا یضر سابع نا ی یدل رب ودآ و د یدتبا ق رف
 رع كيلا نيلجرلا بحاب مالسالا زعا مهالا ) سو هيلع هللاییص هللا لوسر |

 ليف رب زع یشد مالسا ییراب عد لهجو اندی( ماشهنب رو باطلانا

 ردماشهنیرعیسی رباط > نب رگیس رب هلیسلوا بجا اکس كن هسک یکیا |
 رلنا توآ وار هنسیک فن رشو رب زع ه دنا ی هل و م وڌ ی د یسکنا شش

 یدشلبا امد هلهجو و هلاعرعف نیفلواررقم یم السا لرل هت هلک .اکەم السا
 || ز اغ ه راکشا هددصسمهدق دل وا ناسه هنع هللا یضر رعند هرکص ةاولایف

 | هنیرزوا لرش بویلوا ناسم لهح وبا نکلو یدشعلوا تراسج هفملق

 ۱ كن رلت ر ر ورمخ هلب وش هنع هللا ضردوعسه نب اویدناوا لتف

 || هدلف رب مالسا هک یی هلوا تجر یتم اماو ترصن یت ریو حف یالبسا

E, (۹ 
 ۲ هه رج صرع توس

 ۳۲۱26۵ رو ۳ ی جک چک سا ona e Sa ® بیک رسا هر -

 ام 4 جز 1 رج ما بج بو هم تر
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 || یدلبب ییکودیالکد رکب وبا نالوا هاد ارویدتشیا یی رببکت لر عهللا لوسر

 ۱ رانا سه و یا ها ندنکودعا تماما كنا ییعا ندعضوو هک رکب وا رد هدنو

 ررا هیچ 4 هر شط نش اب ل رابم و بوقیچ ه رشط هاکمنجیا یک یکودتشا ۱
 ۱ هذا3 یا هات مات هلا ق و قو قو عە |4 نیاالا ص اا لص ۱۵9

 e 9 هم صع یہ یدیاراشم روی وید نیس وولبقر 3 0 وا

 ۳ تلف Is وا 3 یدرب ولیفر ا ِ لا ا 1 ۳

 ۳ 1 وردو وح هه رش ثد داحا یکك وب هتفاب ی ی ورا ند dح هنتفال>و 7

 قف الخد رکب وبا ل دلک « و 9 دراو هز ه دیا مهو

 ۳ هک هدننوکی نچ وا نوار كلوالا مت ر a رل ہت ب 5 نوا کن رڪه رک هنگ رات

 | كلاع رخ هنعهللا یصر رکب وا ینوک ی کیا كنت افو هللالوسرو یدیا اتل موب |

 ۱ تولوا عا ۳ : قلفوح هدناب اه ن رحاهم ها راصدا اماورلب داوا هعیلح ه ر زا

 ندراصا سهالا رخا بوسا كعا هقلخ ی ه دابع ی دعس ر اصنا ی

 نوک لوا تو اوا تعشندرکب وا رز تععصد لرع ترضحو را ولوا نالوا :

 ن دن وک ۱1۷ نام ها ادا نیس و وکو لک یک دل دارا 1

 نوک شع هرکص ندنت اف و كن هعطاف هجا وق رلیضعبو بویلیا تع هرکص ||
 هر هکم لها تودیا دانع دهد ك اوس واو بودا تعی رانا هرکص ندکدکع

 کلک ماش ه هب و ۳۹۹ لع وا هدک دفنا تعاترش ایم« د اسف توراو

 تف الخرلت و هل ابو تودیا تعم ت وراو جد ل وا هکک ل وا هلکلرب و |
 نوک جواه دت اور و نوک یکبا ه دتب اورا قص كريمعید هل وا هدنس اغوع

 رکی وا و یدشغاوا نف ده رکص ندنا بول وا ریغتع یس هحناراماف بوت اب ۱

 ردنوآ هنا عا هب رب هندنالو ماش هل رکش ی هم اسا ن دن زهد توال نامز :

 تون هدنامز كنا هنب و یدیارلشلک م ویطرفاو « دنا كن وک قرق هکر 7 ۱

 | ارادت نابوااکاو یدنلوا لتق هدنتیالو نم با ذکلا دوسا ندیا نیساوعد |
 هللا یضررکب وا نکیاراشلوادن رمی رکا A 1 ااو یدک ندنرلوح 1

 هژم> و و یت اف واماویدشعا ده>ح و یس ی ۱۳۵ لس الصا كل التا هدع ر

 ۱ ه دلصآ هکی دل وا عق او ۰

 ی همك اثاد مو ٥ هدنر حالا ا 2 ا 9 رسد یدشعوط أ

 ( مانخا )
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 | ولالا هل TE ه مو 7 هلن | OT هب دی 2 وا بند لج یا رب

 ٣ ت اور ند رع ا سو یراح و ردشم روس وب د ہی اا هسک ند رک

 | قدر وط لداعمهرکب ولا یب هسی الصا۰ دنن امز ریغیب مزب هکردرل فغا |

 | رد شبا ناس رع نیا وید ل د رم دردل داعم یب هسو هرع لوک ن دنا

 ۲ هنن رات رضح هللا لوسر هک ردشلیا تباور ند هرب رهوبا دادوبااماهلوارکیوبا
 یس وبق كح لوشاکب و یدلا نیلا ی یدلک مال. هيلع لی اريج نوکر

 | هدسلح لوا رکب وا دق در وب وید ردکر کم س ریک اکآ هلبا تا هکید ریسوک
 هعید مديل وا هل هدننج لوا هلکنس ن, هکدروس هللا لوسزاب بواوا مصاح

 | كج هک هنج ل وا لا ندا هکلوا هاگارکیابا توری و باوج مرک الوسر

 ا هنع هللا ضرر بودیا تب اور ید مرت یرع ندب ولور دراشم روج ود یساس

 | ردصولکوسقت را ندهلج ۰ دف هللالوسر رد نمواربخو نحولوا مزی رکیوبا

 باب را ردقوب ی اچن كف رش ثب دح ردیا تاالد هی انعموب و ردشم روچ ويد

 نت طب وه هه الو دیو تبا ور ر ند رسا یس وم وا

 هل هک كل وس كل راو a رکب ولا ۵ دو دلوا یراد:3ا هعمر و ا تولوا 1

 رمضاح هدم د لوا اهذع ةا یعر هش اعو ردرلشم روس ود نوسلبا تم اما |

 | تماماب ک هرکیرب رس ردهعقف وب یرغب كل رکب وبا هللا لوس را بواوا

 | نوستبا تم اما نوسلک كراو هرکب وبا لاعرتفرارکت هدکدی درداکدراق هک
 | روضحت بویلوا یلسلم « دکدررو باوج هشب اع هرکه وا نکل بوروییوید

 || لاح كنب نترضح هللا ل وسر بوای ر وتکرکب وبا بوبلی ردنوک م دا هلغل وا
 ا هللادع ه ددواد ینا عم اح اماویدشعا تماما هلقخ بوک هبارح ه دنن اید

 : كنف صو یک)هتس> كالا ل وس ر «رزوا یع ودل وا تب اور ندهعمز نا

 روض > تعاج كولد رب ندرلن اس۶ مه دکدرب و لا هراودنک تواوا هدب بجو

 | كر او ماعر ف سد یدشلبا الص هاچ د لال یدیا راکه ښ راق زل

 رشط ید ن رایدروب و د ن ولنا تم اما نوسلک هک كلب وس « رکب وبا |

 ٠ 17 عا هلغم وا هدنا رکب وبا و هلغل وب رمضاح یرع ِترضح ۾ دف دقرچ ||

 ۲ هدکدادا رب دنا و یدرع مدل وسوبدرب وليف یزاغ هران السم وراق وب ۱

 ۱ صفا كنماهرکصند را ودنک هکم در وشهلب وس هليا هللالوسر نب هدتاوررو

 | هرکض ندم رکا ل وسر هنع هللا یضررکب وباو ردیفاک هنو رادقم وبه ریصب
 : لسهویرا 2 کتب تراشا ید ون هدنک و دا قیلاو قحا ند هلج هتف الخ :



 ۱ سارا اثر 3 وا او ردراشلوا ا هللا 7 نح  رادعو 1

 باعکاو ردد اک یس هلج هزرا دع لعوا لر اعا ی "رمقویرللءوآ كکراو :

 هر ند هب اکو ردشوا مج تد اه هل وغم ول « دهن سک مج ندمارک ۱

 ردلک د مولعم هنسوک ترد شل وا لس اتم هلبا یتشیح م السا تعي هلتهج وب |

 هک ردتم رب ورخ دعس ی دچا دع ام ندن اوا هرکب و وا ت و و جا :

 | ردشمرپ و هرکی وبا هدنسازغ كوبت یدیا ایس وکی عاصتس مالسلا هبلع هللا لوسر
 . مدق تباه دن رب ب ویلا ن دشناب كلام رف الصاءه دنز ارغ نینح ودحاو
 کا قرقز و كهللا لوسر یس لج ردق وت امدنلت اضف هلان و ردشلوا

 ۳ ویراخګ هدنب دح قلا هک ردشعلوا تیا ور ندنآ ید مع تد دح

 ر 1 یسق او مسءز گلاب ےن ردح رو یراع: رکاب ځد ه دش> ړ ن واو

 ھ نولوا یراغ را كلام ف نع هللا یطررکب وباو ردشعلوا ناب هدعم اوج

 تب اور ثب دح زا هلهح و وب نکیالکد یلاخ ندن را سش ساج«دن امزرپ ||
 ا نادم وا رشت یس هشت رش تند احا كل اعرف هک زدول بیس هټ س هعا 1

 تافو نب دعا ماعها هخمز او دکل رب زاو درک کبد 2 داحا نیهبانو هب اڪڪو

 لع ن اع رع رلندبا تب اور تب رح ندرکب وناو ردزا یرلتن اور ءاتناکا راھ

 لوسر هنع هللا یطر رکبوبا لصاطاو ردتءاج ر ندیم اتو ند هاو

 هلینناور ندب ردخ دیعس یا یراخاریز یدبا یسواربخ كنما هرکص ندهللا

 اچ قو ورک نو هلال رکیز کزبشانا ناب |
 یرمغندعر ن رکاردرکب وبا یشک لوا یدلبا نیما هنر زوا ,قاخ یب هدنل امو

 نکلو مدر ون دا تس ود ۍرک: ولا ندعما مدیل وا واعوط تسود ین هنسیک

 رکب وأ ه دن ںیم ن اعا لها هک ردتس ود السا و یتادن زق ماللسا رکد وا

  تدامع رون ه دصسم نمد ردکرک هس اق قاب كل د رب یربغ ندکباد یغودجا
 یدمروزسم اما ردک رک هسرکند هرعب لواوند ذقنم یکود رس وک لوا عاعشو

 رکب وا نکل ۱ دنک وص كن دحو هرز وا یراک دنا تب اور ند دوعسم نا

 یزکیحاتصم لمس یل ادت و هاش قح هکردعح اصمو ردعادب رق ےب

 اهتعهللایطر هشذ اءیرغ ند وو ردشم رویولد ردو تشسوددن اا

 هکب دلنا عا اکب نکن هتسخ سو هباع هزلا ىلع هللا لوسر هکر دشم روب

 تصور اکا هکرب و یرغاح اکب یرکبابا نالوا كش ادن رق هدناوب ندو هک ای
 | ندنرلحا و هل وا هد نت یشکره هرکص ندنب هکنب رق روف ارز ن. هز اب هم ات

 ( یسیب )
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 ا رو و 7 ا هس ەليا ی كف ك عرف يف یس ۳ ورد شا

 : توددیارتیغت لاعرخهر ا Ty E البجا لر کب واو

 ۱ كهللا لوس وب | نوکر هک, دیاوب ثعابهکلتب دقرتعو یدیا راشم وف هادبع

 | یدلبا دزا ندندوا نهج ینس یلاعت هللارکب ابا اب هللا لوسر «دکدرک هنسلحم /
 1 قیتع هرکی وا ءاس اکا ردکید وادازآ كعد قرتع سد یدا ا هلتشسم ول د ۱ ۱

 ۱ هللا ل وسر « دت دز E هلو ید دمو >> ردخاسد

 هس رب د نی رو هنسیک شل وا دازا ن دند وا مهج ےکر ه هک رب د روپ
 نتمح دل رکبوبا هصلوق دعس ن تل اما وراب دروب ود نوسلنا رظا هرکب وبا 5 ۱

 ا یودرب وربخ ريب ز نب بعصم و ردڈ لر و بهلول د قرتعءانب هنا اچو
 ۲ بقل لوا هلل وا هن یکی جالوا قحال بیع هیودنکه دنسن هکر دشایخد ||

 | نسح لوا ندنم السا هکرد قیفص كرلیضعب یس اشم كااماو ردشا رب و

 ۳-۳ وادزآ ندنشنا مه هرکص E بردو اهن اجو

 را یک سا يع و دوق ی هلو و موق هکر در۶ درا ڪڪ و ند اث دقتع |

 E تنب یل ریا ما یس دلاو رک :وباوردلک د جک ویک الاحرد قیتع |
 ندنکودلکهمال ساند دق رکب واو هکر د۰ رحت مت ندعس ن بوک رعنا

 نا اماورد هدنوب قالتخا ردیلک دردیل وا ند هلج نکلو هکردرا و قافنا

 ۶ لوا لا هصلوق را هصن ندنیمب انو ثبات ی ناحو هبتع ن ور عو سابع

 : هرزوا یرلکدرب و رخ دادعمورد یاو مقرا ن دب ز نکلوردرکیوبا ناک هن اما

 | اماورد 4 راحنی دیز هلو رلبضعب ورد بل اطا نب لع ناک هم السا لوا
 دول وق تع اجر ن دنیعب اٿ و ند هب اڪڪګو قاعسا ن ده و یرهزو ه راتو

 | تب اور هوب د ندسابع نبا زد هج دخ نینء وا ما نالك هناعا لوا لا

 | نالکدم السا لوا هکر دوب یت افتا كنا ذکیخدیبلهث نی رممفمو ردشماوا | |
 || ناسم دعا را هج دخ ینالتخا كالع نامه ردشعا ناب وب درد هم دخ |

 ند رارا هرزوا یراک دتا ناب یزو رهش ورعوا امارد هدنک ودیا مک نالوا

 | ندرول دازآو هج دخ ندرلت وناخ و لع ند ایصورکب کب ونا نالک ه اعالوا

 || «دن رفسرهو هدرلارخ هلی هللا لوسر هنعهللا یضررکب وباوردلالب ندنرالوقد ز
 | واورد زا ند رصفیل الصآ هدننامز مالساو ه دله اح ردشا وا رمطاح

 r رشم ه رشع ند هلج ردشاک هم السا دنسعک قوح ند هب اک هلبلا کی

 صاق و یا نب دعسوماوع نب اریب زو هللادیبع نب هممطو نافع نب ناغع ہک یٹب
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 یدالو اناناوا رک دو اللا و رد روع كرم مد لب ش2 نالو ۱ ديس

 نا یا و هللاد عیادت امد رڪ 5 ند هلج دید دم اک هدوحوند هدلاو حاقرب

 ۱ یر هدا ورط کا ندان ار ۳۷ اعوهرب 9 ءدراو هیماو ےکح ماو ب دلا a ع ورب رو

 ۱ موعمو د,عصو هج اماو یدیا مور 51 نارغید ع 5 و رع بث دمط ۳

 | اماو یدیا درهز نب قاعت نیا بهو تشب هلاهیراهدلاو هک رلیدنا ندانارپ لجو
 ت رگ بلک نم بابح تنب هلی یر هدلاوړک رلب دیاندانارب مورا رو سابع
 | تهاوناوردند دنج E E ريق صاع ن ثراح زکنابویدیا طسا

 س اع و « زج جتا ندنرایع كم الس أا هیلع ریمغمد و ردن دردم اه تب ی

 1 رانشد ق 2 ردشم هععدل هنت ام ز توب ON گر ار سم

 هم السا در الا دعو ردرلذم هل وا ناسم یدرلنا ردها وبا هل .اط وبا

 كهللا لوسر هکرلشع درایض» و ردشعا ترعه هل هل هللا لوسر بواک

4 

 جد یس ج یکیا ی رلکدپ د یدراو ا اع و یس ۴م ار نوصو ی ۴ یکیا

 یرنع ۳ زردقوب ت اع ےس ادعام ردرلهح هل وتروق ندنادع كنسااعت هللا

 نرعهح ه رلنا رلساوا هش رز وا رذک ید یراناو یرلااب لر ابنالکد یرهعو

 رک رده وا تیا ور ند هر ره ولاه د نیڪکک ہک ده رداکد رسام صال

 ه دم او م السلا هشع مهار ۱ و روس و .A ع هلا یلصهلا 0 وسر

 یهللا اکس نو رروکق اریطهدیزوب ؛لرزآ یس ایا و روشی وپ هنس اب ابو ھه: اتا

 یخد رزارر و ,هردو د یدیایمد هعد هل وا یصاعاکب رر معبد یو لو رب ۲

 0 :اترضحرراولب ويدن رادا نایصءاکسو ن ر وط كس رد هن نوکوت

 كماباب س ن“ 3 5 یاوسر ۳ ی تر ه ا نیب

 رابوئلواب از نت ملا برود ا رظد هنتلا ل رثقنا مهار ۱۷ هدب

 شهرا ی هر قسال ور و شاد 9 اوعى نان OE روک دک دلرا ار ظا ید

 ۱ ۳ ا مهج ° دنس وش رو ى زوک كيه ار أ ۱ و رلد دلا ندرلهنا لاخلا

 ر دلک د ر روم تنح ه راک شم و ت رفغم ه رافک هل ابو رب دل اص 1

 ( ةرشع هلا و نیعج | م هيلع یاعت هللا ناوضر نی رکراب راح هلا هقمط )

 ( ردهدنناب ی: .صش لاو >= ا كرل رطح ماظءباڪك ار اسو مار یا (

 || ا ت هللا دبع رد دنع هلل یط ر ركبوا یسکل وا كن هرّسم ساک

 ) یا رگ

۷ 

 أ | مه یه هک رد ٥ص مد بدی ورع مام نب ت ابذ# ها

٣ 
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 1 E قحر دیش 0 2 ۳۳۳ رقو یدلنا ترافو لوا ند لک

 | یرلشادنرق كمللا دبعیس ابب كمرکا لوسرییحی یسپ۶ اماورلب دلبا ترعه
 | ردشلر و تک هلکنوب هلط)ا دبع هکردتر احالوا ردیکدا نوا هک ردو یا

 ۱ . ثراح هلا دعو هع رو نایعس یاو لفو یدعا رداد نراساوبا یا

 | وا ی یا ردب دراو هيما یر دا هکردراو ىج د یریف یکیا و ردی رالع وا
 | رد رالغوا كن !قیلظو با اطو رابط رغهجو لیفعو لع نیم ولا ربما ردبلاط

 || ردىلغوا كنا رهاطو هللادنعهک ر درب ز یس جوا ) ردي جا رقى اهماو هماجو

 | كنا یلعبو هعطاقو نزاع درد ه رج یس درد ) ردب را مق عطا ماودعایضو

 | هرع و ردب رالع وا كلا هتع نوم هیقع هک رد بهل ولا یش ) ردب دال وا

 ن هللا دبع کردم وق ی ,دح دی ) قادیف یا )ودب راربق « ردو « دل اخو

 یسج ز وقط )رار یسبض کس )رد رف كنا دنه یوتن اخ جب و رسم

 ثراح ددعم رشک هللا دبع رکید مه نجزاا دبع لضف هللا دبع هکر دس اب

 هیعصو ةبماو ماك متص هب رهم هبنی> ۳ یاو اخ ریپ و رد رالغ وا كن ول

 هک رد لیمیا نوا ) یعکلا دع يمرب نوا ےڈ د یمن ؛ وا ) ردب رریق كن و

 رد کز دیرالغ وا بلط] ا دع دیلکل اب رش یا وا سل ) رد هردم یگ” دن

 باطل! دبع اماو رولوا مقاو یصجوا نوا ) هللا دبع ىس اياب كم السلا هيلع ||
 یرلکدید موقمد وخا ورریدردق وب هعکلا ہک راد رد ٹک نوا هلج یرالغوا

 | اماو ریدردعما لنسبر جد لع 4ق ادیغو را ر ایص ر یسکیا وند ردل وا
 || كم رکا لوسر قدا یر هع اما و رارردردقوب یخد ےق راد ز وقطیم ل
 اض اکا کر دوکح ماالوا هکردن واخ قلا یافت ال اب یرلش ادن رقربق كنسال

 ۱ ندنا هکی دیا روع كسسا دع نیا هی ر ن بیبح نب رثککرربد ید |
 | رعنا هلادبع هکردهب بنت ردشمروتک لغ واوادا بنی زواعساو هیلو مع ۱

 | یتروعكمورحمن رعن هللادبع نل ال هنردسال ادعوردغعوطندنسانآموزرح
 ِ رو و اهج داور ید ندب علا دع ن نود اه واو هس وا ندنآ هکب دا

 یره زو هل د.ع ندمو رک نورگ ی هریغم ی هيما هکر د دکن اه اما ات رد

 ۱ هل اه یس ه دل او کرد هیفص ی در دو ردٌشم روت کد) و ول دا یربکلا هد روو

 1 واداربب ز ز نددلب وخ ن ماوع یس ادن رو هځ دحو یدیاه رج نب نبيها تش

 | ندهبنع نابهو ن رگ هک ردیدرا یعسب ردشم رونک هدوحو یدلغوارب |
 | هدنسس ارغ دحا هکرد هیما ینا ردندرا رج اهمیکاواردشم روغوطیبط ||
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 Ei ٠ ج كا دنع او ارم ارم نان ترضح ی -

 نب هبتعْكل ذك بولک هدوجو ندهعد>ح ید لو کرد موشاک ما CAKE جج وا أ

 | ید ن دنا ملا رطح نب دمنا لوخد اماو تولوا« دنح اکن تع كبهل یا |
 | یخدلوا ه دنا یعجوا کت رعه هرکص ندنت افو هیقر ردکهالا تمگحبوریآ
 || هرکص بواواندنهجو یودلن دن رونلایذی> بو روهه ام ترضح

 "| ردشلوایدالواندنا كنامع ترمضح اماویدشابا تافوهدنلب ییزومطلنرعمه |

 | تیاورثیدح قوچندنا تالامن سنا بویلیا لقث هی رشثیبداحا هاو
 | لبي شب ندنوبن ید هکرد اسهنع هللا یضر هعط اف یسیجد ر دو ردشعا

 | یتدالو هجا وق رلیطعب و ر دشم غوطاهنعیض ر هج دخ لوا یرادقم |]

 اماف رد سک كا كتيرا ريق هللا ل وسر هلج لاب و یدیا ه دن رب ق رق کالیفلا ماع |
 | یانی لع دنیآناضمر ه دنلبب یفکبا كترعهسب رد نیا اعلا ءاسن ةديس
 | دوخ اا بجر ه دتیاررپ و بولو | عج ہد هلا یداما بوتا وا حاکت هبا اط

 لوا یصصابوبل وا تبا نک او بول وامفاو«رکصندنسا نغدحا « دنیارفص |

 هيف رو موشلک ماو بنی زو نسحم و نیسحو نسح ند لع ورد زکودلیا ناب ۰.
 رک دوخاب و ه دنس كب ی رکد قل رش نسو ردشم روتک ه دوحو دالوا مان

 | ن دنت افو كالا ل وسر ین افو رات هکر دشلیا تافو « ددنب دم نکیاه دنرکس |
 ه رکص نوک شب شع بلا دنعو هرکصیآ ا
 | هکردرلنعا تب اور ندنتیب لها رایضمب هچرکا ادعامندن وب ردشلوا عفاو |

 | ر دلکد ها وب هک الاح هلوا لب نکس نوا یرع كنهعطاف هدنن امزین فو |
 لوا هکیدشهروتک هدوج ودلو هد ؛ یج جوان هاه نع هللایضر هعطاف هک ارز |
 یرالعواو بااطیناک لع اریکا هک دیا هن در دو ۳ یدل 4

 سیع تش اعساو رس ماو دید E ی او سا. ع نأ و نیسحو نسح !

 یدع ۱ ردرلشلنا تد اور نداهنع هللا ی ےر دعط اف نعج۰ نهنع هللا یضد ۱

 |[ بنیزهدعب مساق یدالوا نالک هدوجو لوا لا كمرکا لوسر هکن وسلوا یخ |

 ردعهاراهدع یرهزا عطا هدعا م ولك ما ه لعل هللا دع ه دعب هيقر ه دعر :

 مچ تت ت نب ت ن

 ندنا هعط اف ندنا موثلک ندنا مساق ندنا بز ی رک ویب دعا وقرلیضعبو .

 هلب و ییح هیچا وق ارلا دبع نا شپ ر دهه اربا ن دنا هللا دبع ندنا هیقر |
 1 ۵ هیقد ې e EN جون نما ن دم اماو ردقلوا ن

۲ 7 ) 
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AE ۴نددلب وختش هم دخ هللا | دیعو میساو ندراروک ذمو ید.ا ش ۶۱ تاقو  | 

 ن دل اع رخ ن هکر د رلشایا تب اور ن د نرو ARN و
 بوبق هللا دبع یندآ جد كن اهلا لوسر هک دشم روشودقحصالغوا كکرارب |

 یجز نگار به هکر دیهارا یسجواو یدشعر و تکو ید هلا دمع م 5

 1 71 كن ره هثب , و یدشلکهدوح وند ه رام هد هنب ده هدنیا هر ید ه دیس

N 

IT RIALS: 

 EE تاغو دن موب ین وک مت وا كني | ل والا عي دىل | 1

 | یدالوانالوا ندرلریق اماو یدشم روس رعیآ ترد لی رب هلم اب وردشعل وا 1
 1 هج دخ هدناب چ واكل لا ماعو هد لها ن نامز هک رد بز یلوا کرد رد ۳
 || یدیا ه دنش اب زوت وا ملام رف هد امز ل وا کرد وط ن د اهنع هلا یضر ال

 لنندالوا هج ه دتاورر و ردیک با كنار ريقه دت اوررب بش ز سد

 عتق ص املا وبا ینا م اللا هیلع ین هرکص رد دل و لوا هک یني ردیس ولوا
 وادآ هم اماو غوا كکرارب ولدا لع ندنا قح یدرب و هغلنوت اځ هعب را نب

 ترضح هرکصندکدا ت تاقو دعطاو ترضح هکب راک هدوحو جد یرفرب
 ترڪ هب هند ها لوسر سد یدنآ نرخ E هماما هع هزلا یعد اع

 ۰ دعب بولاق هرزوا لاح لوا بوبل وا نک قم را ندص اعلاوبا ینیز هدکدتبا
 ةللا لیص هللا لوسر هدق دنلوا ریسا « دنلا مالسا لها صاعلاوبا هدنما زغرد |
 ینو اخ هدقدراو هب هکم هکر دابا دهع هلکناو بوډا قالطا و هلع |

 یدش وق جدی هک رب ندراصتاو راحت دز یخ هز دنوک هب هنیدهینیز ۱
 صأا وا E ناهز دعب رلب دروتک هی هثن دم تولآ یل بوراو رانا ۱
 رلرضع و هليا دی دج دّعع هدا لوسر یدلبا ت ره هر هنب ر دم ویدلک هم السا أ

 ه رکص ن دن ام ز هح یدرب و هص اعلا وا ی - ز هلبح اک یکسا نب هه وق

 هک رد هبقر یی کیارلر دابا لو رب هث ریقر ودنک ها لوس ر بودیاتاف وهدهثب دم
 ی داک هد وح و ند هګ دخ ید لوا ندا ی - واز ون وا تالبقاا ما ۲

 ام اف یدنلوا حاکن دوع هيتع لع وا تهل ینا ہرکص ندکدشدن بوب وب و
 هیدتعی هیقر هللا لوسر هلل وا لزانی (تهلیا ادتس )مد ندر جا لوح
 ناعع نرضحیح ید ردنلح اکنهناعع ترمضح ن .کیاهدهکم دو یدمرپ 9

 هللا دع نکنا هديا تونیک بولا هل دک دتیا تری هلو هشبح هنع هللا یو

aهللا یصریمغیب رلب دانا ترڪ هي هڻي  

 رلد دلیا تاق هددنن ده اینع هللا یض ر هبقر نکنا ه دنس ارع ر دب )سو هيلا

 ج

 یاع ( ۰ )
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 0 دک د هشود دا لزا ىب رالوق نعل یر الا ارابم:دک دلا لوخد ها رزوا بولا

 تودیا نا هدیسا ابا لاا ف لوسر ندلجا یو دتا عضو هلها رکان اک هما

 دیفصیند یر و ید ڈ مردن وک هیوا تورو قالطو برودیک ن اتفقیکیا اکا |[
 تویاد هسا لوسر هکرد راح تن هرج جد یر و رد هلصن ن هماسا تش /ْ

 ويد ردراو یرلن ابیح ضب ه دنس ه دوکن هراب «نمس هللا لوسراب ید ثراح |
 یککودید ه دق راو هن وا ث راحاما بودیا تغارف هللا لور هدکدتنا للعت ||

 ٹن « دی وس دیر و یداوب شل وا ره اطرلن ایج دنس هدوک كني ريق |
 كي رش ما ید کا هکیدنا هیما ن مکح تش هل وخ یخد یرب و ىدا هشد رد 0

 یسیع كالا وسر هکر دا هرج تب هم اما ید یرب و یدشل ر و تک ود ۲

 ندع اضراو یدناوا ضرع هل اعرف نکیا رکب هک رکارولوا عقا و یرق ||
 هکر دب رح نی ناایفس ینا تن هرغیخد ی رپ و ردشم هلاوید ردي رق مشادنر ||
 ی هغ هح ما سدیدیا یش ادنرف ريق كن هبببح ما ینو اخ كهالا لوسر |ا

 بوردنود ییزو ك رابم قح بوبا لوبق نکللو یدلبا ضرع همرکالوسر ||
 یزکیراشادنرف 'ریقویزک راریقاکب نع (نکتاوخاالو نکن ای یلع نضر تال ) |

 تنا ایا یدیا رلشم وق تڪ هنرن وناخود ن زما یرلنا هک كلبا ضرع

 هل اع رکفینا هکر د هبطبقلا نوع تن هیرام یسکل وا ردنرد ی را هیراح |ا

 كل هیر ام تح یدشم ردن وک یطبق س وفم ین اطلس هیردنکسا و رصم |
 هتان, ناخ ینا هللا لوسر هکب دشابا لاسرا هل جد تب رش یش ادنرق ريق |[

 هد وجو ندنا هارا لغ وا بودنا فرصت یش ودنک ېب هيرامو یدلش#ب ||

 تافوهدنتف الخ نامزكي اطخ ن رع هدنل یعتلا نوا كره هرکدصبولک |ا
 هناګر ه دتاورر و و هر اګر یسهکی یدناوا نفد هدعیعب بودا

 ۶ اا ف نر وا ناو لیصقت هدور قو د تش |
 ین ون اخ ینا هکرد راو ید هی راج رب یس چوا رد ررقم یراک دا فرصت

 ید راج رب یسبج د رد ی دیا شاشخب ههالا ل وسر شج تنب بز |
 ردب دد 5 رق یرادالوا یدیا ندر بسا نانلا هدرازع هک ردراو |

 رد ینکم هلکناوید ےس اقلا وبا هللا ل وس ررد مساق یوا ندککرا یچوانکل

 ه د هکم لوا ند راک توبن بور وس رع لب یکیا قجما هک هبل وا نخ یدییا |
 هکر ذببط جد یر و رهاط ل رک رد هالا دہع یس کیا ردشابا تاز

 ) هد هک (
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 ١ لوا یدارلشعا ےلعا یکی دكف هللا دوعا ولد رس ه دهل و هکر د وب تدا

 یربو یدشمر و قالطاکا بوم روتک هنن ا هللا لوس ر ه د هل وا جد

 تب هرع ځد یریو ه اطاا ل اهضتن هعطاف یخد ی ربو سبق تب هلبتف
 ق الط لوا ندا وخدهنب و بوناح اکن هکردب ریقدپ ز هک وقرلیضعبو هب ودم

 هيلع ریمغیپ ترض ن وکر هکر دا طلا تنب یلبل جد ی ریو ید شم ریو
 یب رألا یکبا یدلک ندندرا نکرروتوا ه دنعا دحصس وش راق هشن وکم السلا

 هغال> ی هک نب راد ع یی یرمق طخ نو یدوف هنب ز وم وا كهللالوسر

 یس اب رفا نکلو یدرب و باوجوید هل ون جد ملاعرضف یدید نیس هديا لوبق
 هل و هلک م روک نس هللا لور نساوت اخ ول: اب نس بولا ههر وا ې يلا

 كمعا ظح ندنس ماعرف رد راو یران وت اخ هل بج وک یک ك نا ردشعد
 | یکل وا بولب ینکودیا لک د قب ال هالا لوس ر خد لیلا هلکع درد ررقع
 اکا ی ا اک ای: فا ل وتس راب انواک هل ارتقا رار کت توا وانا هثب زوس

 یاس یب کرد تلص تن اعا ید ی ر یدشمریو باوج وید مشلیا اطخ
 راح رد هب رعیدا هکرد كی رش ما یخ د ی ړو رد ابس يم٠ د اورر وردند

 | جا ردشولح اکن مالسلا “لع ی هرز وا یودلنا ناب ی اف اهآردپ رق

 | کرد لد رهلا تنهل وحید یر و ردند رلن دا ضرع هلاع ره یس ودنک

 یخدیر و یدلبا تاقو نکرولکهخ وب لوا ندل وخ دو یدنل> id لوسز

 1 دنج ج د یر و ردیسشاد رف ريق كن E هکرد هسلک هقیلخ تش ارس |

 | بول وا لخاد هنب رزواو یدنلحاکن یناهلال وسر سپ ردن ريق دنج کرد مع

 | بور وکهنسآ یک قلط ارپ ه دنس ه دوکه دق دراقبح ناتو ب ویوص
 | یسادن رق رمقكن ههجو هللامرک لع هکر د یناهءاید ورب ویدشمر و قالط
 | ند هرکص یدشلی د یا لوا ندن وب هل لو-سر سی ردپ رق كل اظوباو
 || نیم و هدعج ندنا یتح,بودبا حاکن هي هریبه بلاطوبا یسااب بویادیخد هرببه
 | ینآ یہ السا تولکهم السا یی اهما ء رکص ندنا بورغ وط دلو یکنا وادآ

 بویلب د یا رارکت هلا ل وسر ه دکدتنا ترعه هی هني دمو بورا ند هره

 د یرب و ردراو قافنا هدنعو دملا بودبارذع جد هللا ل وسر «لکء| رذع
 : کرد لمح رش تن هيما ی دیر ورد واسد ن هط ةن ص اتش هعاص

 | یلصوء ی یدو ق الط لوا ندلوخد اما و یدنلح اکتین هللا لودر ۱
 ییدیما ل اعرف هک ردشلباتیاور ن دهشب اع ہد اک مان نیصحا نیب میچ ||
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 هبلعدکهبعش نب طخ انب یتش دیفص یس کیا نوا اماورد راش ابا تباور
 ندلیئارسا یب هکرد ربظف نب بیمح یا نب ج زرخ نب بعک نب دیبع نإ

 سپ یدیا ل ا تب هرم یس « دلاوو یدیا ن دال نآرع نب نوراه

 كت رجه هد میخ یرا هک ی دیا یتروع كقيفح یا نب هن اک ام دقم هیفص
 كنيبلکلا ةفيلخ نب هيحد تح نولوا مسا هیفصو بونلوا لتفإمدنلبب ید
 هدالساهیفصندنا یدلآ نوت اص ندنا هللا لوسر نکیا شکشود هنس هصح

 هن ودنکب وت وط هنبرب لحوم رمم نکل دازاو بودیا دازآ ملاع رف بولک |
 ناب هلبا تیا ور ندسنا یتابسن و دوا دوب او لسمو ی راح اما إو یدلبا جاکن

 ئ كن هعاق,هلفح تیانع ب وراو هنب رزوا ربیخ هللا لوسر هرزوا یرلکدتیا
 لاج و نسح و یکلنلک هزاتو ی ودنلوا لتفیرا كن هیفصهدق دل وارسبم
 | تاختا نوا ودنک ینا هد رار بسا نالا هللا ل و ر هلفغل وا صو

 هرکصن دنآ بوبق شع ع ط ولخ هنب رزوا ط اس هخ ل رجوکرب و بویلبا
 تودیا خا وب د ردد اط کال وک هی وكن وحلا هیفص كهللا ل وسر

 بو رع اخ هپ نر سره e E هو ارطا

 كن رعه ۰ دعب ردیشمرپ و ربخوید یدشا واعجج هلقی رطوب هلبا هیفص مامرضق
 6 دره تودآ تا و ه دنس هنس ییکبا یللا هڪل وڌ رلي عد و هدنلس ىلا

 نیدچحا مهیلع هللا ناور ناوغص نب سو رعنبا سناو یدش# وا نفد

 نال وا نینعوم تاهما هنا لوسر سد رد راشعا تب اور ث داحا ند دیفص
 یرال اوحاردق وب ف التخا الصا ل مس لهاو تن الع هدن رال وخد یب اوزا

 هرلزا هلا و اخ ادعام ندرلذو اماو یدناوا ناب هع رزوا لیصت

 هللا لوسر یراودنکو هدنرادبطخو هدن دقعیرلح اکنو .دنرلک دتا لوخد
 رد رلشلیا فالتخا هدنرلق دلش د هت اس اکر قی رل فلو  دنرک دا ضرع
 نوا ها اکا ہک ردنا تن اشار ندرانا یدعا ردپجاو كليا ناب یرانا
 هدق دلوا لخاد ههالا لوسر اقا رشد نگ ا شنا ا قحررد جد

 بودا تاطخ دلاع روید ن ءارونغص ههالا ن دنس نب نهد كم .هللا ذوعا

 هک 5 قو بودی تدولع ا هللا لوسر

 قالطویدید نوسردن ود هثلهایس یل اهن هها یدعا هک دن دیا دا رع یخلوا

 هکیدلوا عقاو هنون اخ هلی ن, هدېلسیب هصقوپ هصلوق رایضعب اماو یدربو
 | ه دقدلوا ولعا لوخد ادا ںوقاب هنل اج لا یرلنوتاخ راس كهالا لور

 ( تداع ر
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 هلن س كنا هسیا شعلان وت اخ رادقم هبت دتر وعو ن دربق ندقاطصملا |
 هلا یصرهب رب وج هرکص یدنا رلشغلح اکت بودیا دازآ یس هلچج مارک باعا |

 تافو نکیا ةدنشا شب شما هدناوالا عيت ر هدنلیب یعلا ىلا كن رعه اهنع

 تی ا ور ثب داحا ند هیریوح رغ نباو ر اچو س اع نبا ند رلب وار ی دلبا

 تنب هن اګر هدتباو رربو رد ورع نیدب ز تنب هن احمر یس وا اماو رد راشعا
 ی ی هل وق رلیصع» ورادزد رب ضف یک ردو رج نب دز ب ن وع“ :

 ریسا ین هللا لوس ر نکیا «دنح اکن تحت كب هنسهگ مان کا دبع ام دقم
 هحل و ااه دتاورر و یدشلحاکن هدنلب یعتلا ك ریه بودنادازا هدعا یدندیا

 هللالوسرنامز دعب یدلوا فرمصتم هرزواتنکلم یتا مالسلا هيلع هللا لوسر
 هکن دنا وا نف دهدلجت مانعیقب ب ودیا تاف و ه رص ندک دنودندع ادولا هعح

 ۱ ی٥ كس دنسیعتلا نوا کات هب ون ترعه دما وق راي ءب اماو ردول نوک

 .i تولید باطلا نب رگ نی اغو تودنا تاقوهرکصندتت اوه كهللا لوسر

 نب مو زه نب رمح نب نزحت نب ٿ رح تنب هوي” یسیجم رپ نوا ااو یدنلوا

 رد هی سم املا دل الهلا هدوصعح ص E صاع نا ل اله 1 هلا دیع ى ےہ وز

 رها وق رلبض هل و ردن دی راجو رد رح ربهز زب فوع تن دنه ی هدل او و

 ولد هب و۶۶ هللا 3 ودر نده رکص یدیا هرب یا « نابضا هک راک درد هب

 كن قس رغ ند دوعسم ند باه اح نامزات لوا ندل اع رت اماو یدیشمر ودا

 یزعلا دبع نب مهد وبا ب ودیا تفرافم ین د ن دنا هرکص یدیا قروع

 یی دی كن رجه هللا ل وسر ب واوا ت وف مه د وبا روکذم نکیا ه دنف رصت
 لبم نوا ند هکم نکدواک نداضلا هرع فرش ه دنا « دعملا ید دنلس

 رردکهالا تم ن امزژ دود ی دنلح اکن « دا رم مان ف رش ن ال وا دیر

 قلا ڈا دوخا و ۰ دنحوا خا ۵ دتاورر و هدنلیب E3 یتقلا كب رعهو

 مان فرس کو دنلح اکی ودنک هللا ل وس ر عب دل زم ل وااب ه دنس

 هلا یصد هوجو یدل وا نقد بواب س اع ىا زاغ بودنا تافو هدلع

 ری ریانآ كسبع تب اما یتوناخ رکب وبا و تالضف ماین وت اخ سابع اهنع
 ینوت اخ لوص كنيرلنرمضح لسو هیلع هلا لص ماع رخقو یدیا یشادن رق

 ثنا داحارفاو كهللا لو سر و یدیا راشم املای هسکه رکص ندنوب هکب ییا
 مع الا نیدی ز نہ هللا دبعو س ابعنبا قح ی دشایا ظفح نیس هفب رش

 ندنارا هج ندبعد یو ندهبامگرابلی اطعببر د اهلا 1 دادش نب هللاد,ع
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 یدیا شم ردیا حاکندقع ی هبیبح ما نوا هللا لوسر بوری و لج وم رهم
 كالم ه رزوا ی رلک دتا ٿن اور قد واک: كز ےس ماو دوادوناو یاس ۰

 ی دشمرب و شکمرد كس ترد بویم رب و نوتلا زو رد « دنامز لوا یس

eهچالال وسر  Nealهلال ويف ن نسح ید, ااع رق بودا م  

 اعرف TLNE یا حرس یا ی ا2 کام هدعا بودیا لوق

 ادا ی رهمهد هشيح یش اح كالم «دتیاو رر و یدشلوا عجب هد هنی ده هلکنا |

 [ ندضتاج الا زورسو یدشلوا عقاو دهن دمحاکتو دّقع بوردنوکوبودیا ||
 | نیدیعس نیدلاخ ه داور رو یدیا نافع نن ام هدتب اور رپ نال وا لیکو ||

 ۱ قرف هجا وق رایضعب و هدنلب 7 درد قرد كره هرکص یدیاص املا ۱

 سناو هبتع و هب واعع یش ادنرقو یدلیا تافو هد هنی دم ه دنسهنس یمچ وا ||

 تیاورثب داحا ند هبسح مارا هت ند هب اڪڪو هسا ت بی زو كلام نیا

 نیدباعن بییح نا رارمض یبا ن ثرح تنب هیر وج ی ز وقط امارد رلشْیا
 | ی یخی « دنا رخ میس رع یا هللا ل وسر هک ر دقلطص لا ھ٤ رجب كالا

 || کودتا ناب هلت اور ندهشن اعو دواداما و یدلداریسا ه دکن قلطصلا :

 | نب ند كس امش نا سبق نب تباث ه دن امز لوا تارح تنب هیریوج هرزوا ||
 ۱ تور انک هب اهم یسفن ودنک هب رپ وج یحی دع“ ود هنزل هصح ريع ۱

 یسهبح اصلاجیو نسح هل اغ اماو یدیا اک هللا لوسر نوجا كیارج ||
 جدل وا نوت اخ هااع ر هلل وا لزوک هلا هغا ابع یرازوک اص و صخب ولوا
 هیارب وج نت هللا لوس را ت وقلق هنب رزوا قانا هکن ۳ یدشمک نادنلک وک

 م نیک هب اهم یعسقلو هک وش ود هنس هصح كښق ن تبات هکعزاس تئ

 ريخ ندن ول ,لاعرّخفیداب وسول د مدلک هم وا تنو اعم هم هم ندهللا لوسرو

 ميهدانوت اخ بونلح اکنیسو ملبا ادامال ا یکاه كن هک ردلکد و یسوا

 هرکص ندنا بورپ و باوج وید هللا ل وسرا مس ر ولید نس ه دق درویب ولد

 ه.تاورر وهدناب یش كنرعه تو هیاعهللا ص هللا لو سر هرزوا لاونموب
 لناوفص هعد اسملوا ندا دخ لوسراماه یدنلحاکن ی هبرب وح هدة , ملا

 ه دنامز لوا هکر دراشعد یدبا هدنح کن كکلام ۰ ی ؛ ناوص ه دا وررو

 هلل ا ىر ەش اماما ئام E e دیار یکی

 هلک ن ون اخربول مخ هنس هلق م و یکه بروج ج هکردل وفنم ن د اھ نع

 یب « دازغ لوا هلکعا جاکن بولا یودنک م اللا هلع لا وسز ار ز رد شم

IL-l) 



(CAY ( 

 یناسلو یر اع ه رک ص ن رو دل وامأع دع بور و قالط دیش ز دز هدو

 لّملحاکن ینا همنب زراوبورویپهدی زهللا لوسر «رزوایرلکد تا تاور ند هسا
 نکذروغ وب رج یب ز ب وراو هن قاد ز هدک دسا ماد هليو یلدا

 نیز و لاطا ق تویلو ارداق هذ هز ول الص ه دک دروک ینن دن زاماف بولو

 هللا ل وسر ی بنی زاب ردنا باع هة هله جوره ږذی ز بوردنود هن دزآ

 روهیملدا نما هللا ید بذ ز تو ری ورخ ويد زر ول هدیارک د نس هک د ردن وک

 ارطو دز ی طق اف )۰ رکص ندنآ تور وتاوج و د ن نشا شیاز نت

 ۱ می ود لوا بودی حاکن ییز ملاعرخه هلغل وا لزان تبا( اهک اذجوز
 | ردسل جم وزنکاباب هللا لوسریزمس یدرابار اعا دهرات واخ رب اسهکیدیاوب
 | یا هلا ل وسر سپ یدرلیوس ود ردنعا جو 7یمودنک یلام هنلا یتاماف

 ۱ یل رش ثب دح وب كهللا ل وص رو یدیا یلب یس: كن کب رعه ہ دق دنلج اکن

 ) ادب نکا وطایلاق ول نکع رس هنآ ) هنن رلتوت اخ نوکرب هک یدا فص ون یا

 || هدنراقدروم ویدرد رکنالوا نوزوا لایرالوةرگفطو !نیعیاکی رمن لاهدرکبج نو
 هدنل وب نب د تولک هب اوج ه دنفح شڪج تش بيز اهنڪ هللا یر هشباع

  یتففشو جرو لز وس محو رفروف ند هللا هدا ز ندناو یس واریخ ندش ز

 | ق دصن بوشبا اچ بویلشبا هلی و قترا ند هج یت انسحو تاق دص قوچ
 ۲ یدشم روبب ودردق وب جد نوناخرب شبا لیصح بره ههالا هاکناو شعا

 | ىتافو رانو ردشلیا تافو بني ز لوا لا ندنران وت اخ هرکص ندهللا لوسرو
 نس هاد رات لوا هک ردشلوا مقاو ه دن یم کی هدنیاوررب و هدنسمرکب كتر

 ه دهن دم بولبق باطلا نب رک ین ز اغو یدیّشاوا لیب جوایللا یرلفب رس
 | ردنل زود نوهکنا الوا رولیر وتوک تیم ه دنتسوا هک لاصو یدنلوا نفد

 | تب اور تید احا ندنار درک هی ند هاو سناو هبیبح ماو هشب اعو
 هما یم رج نر رج نا ن ایفس یو اتتا هبییح ماین نکس انو

 ردیشادن رو رف كب هي واءمرد هلمر یدا كن هبدنح ما« داصا هک ردسءشدرع ی

 ردیشادرق رق كنس اا افع نر ناععرکرد صاااییا تن هیهصیس هدلا وو

 هلربهلکتا هکی دیا ه دنح اکن تع لشعج ی نح را دبعام دّقم هح ما سا

 هبنیح ماب ورعوط ې هییبح نکبا ه دهشیح یدیاشعا تره هشیالو هشدخ
 تاو و « دن ال و هش شک ن هللا دبع نامز هدعد یدشا رب و تشک و د

 یرولف زویترد ندنس هن رخ ودنک ی ش اج كم هدنابب يعتلا كن ره بودا
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 تحت تست تست

 كلام نب هع ر ند یهاع تشهگناع ىس هدااوو رد موذح نب و رع نب هللا دہع نیا

 هس یا ام دعم رد دیس ما هکر دنه سد ردش ا قلع ر هع وح نبا

 ت رعه هان الو هش. یراو یس ودنک هکندیا و EDS ءار سالا هل برع

 یورع هرکص 3 رس هرک ص یب ر الوا نکیا ک هنحراذا و یدبا وا رلندا

 لخادهب هنن دم یکه درلن امز یودلک ند هش و یدشهرعوط یه در هرکص

 هجد وه نون اخ رب جد لوا ندنایح یدشمرک بوب هنپ رزوا جدوهرلیداوا
 ج وا ھا وقرب طءإ و « دنلر ی درد لر رعه میس ورا سا ی دش ید

 نی لتقم هددیح لوایدنلح اکن یی دیس ما هللا لوسر بو ديا تافو ره دنس هنس

 هوس ما ان هکنا3 بوذیا میلست هپ هلس ما ل اع رف یبهشبش ن ال وای اربط

 | نیسح مش وکرکح نیس هروک نیغ ودا وا ن اق اربط یک هدنجما كن هشیش وب

 | * رورات لوا اعاد ید هلس ما یدیا رلشم رب و ويد نیس هلبیب نیغ ودلوا لتق

 ید ردیا رظا هغ اربط ی « دنیا بور اعد ماشخ او حابص ی د راقص
 | هل هلتتسح ماما ید هلس ما ید ڈک د کالکب هب هو اسمن دیزی هکنا

 ی د روک یعارمط یک« دنا ید هب هر وراق دیس ما ح ایص ریو ی دیسک

 نیش ود سد هللا لوسر هچک ل واو یدروک شمل وا نام یفاص یدش«دنتفو
 حا بص هک ی ساريا همس ما سز یدرومخاکا ندد اه ش كاسح ماما بورک

 هی ر اج لاطایف یدتبا سست ريخ بوردن وک هب وش راح نس هیراجرب یدل وا |

 ید ماسوا یدرب و ر بخ یداک بودیشا نع ودنلوا لتق نیسحت رطح

 لیت ترد ناسکس هاسما هلا و یدلشاب هکیا نافق ود اب رف بواب یلاح

 هدخاوررب و یزوفط یللا كنرعه یه دنلنا و ایتارامانام ز لد زب بوروسرع

 هری رهونا بودیا تاف و هدنز وطیللا هک ردوب یعصا اما یدیا یسیکیا شل
 نقد « دهعیقب بولیق نیز اندیزنی دعس هصلوق رلیطعب وهنع یلاتهللا یطر
 بش از ی مقوهشیامو سابع یایح یا هت دو هلاعوههبقق اماو رلر دلبا
 ن دنارلز يک عن ن د هبا و ن ديد انو بیس ني دع-س و رع لع واو

 رم نبا باب ر نب شخ تب بش ز یس د اماو ردرلشلبا تب اور ثیداحا
 ید هل هک رد هع رح U سا ۳ ناد ودنب مع نب رثآ نب ه ص نب هر نیا

 یس «دلاو و رد هرب یعسا ردشمشاوب کردم نب هع زح هلیس ها كهللا لوسر
 | بش زس ردیشادن رو رق كنسانا كالا لودر هک رد بلطلادب۶ تش هيما

 كس ولد زا كهللا لوس ر هک دیآ ۵ لاح کز تگ يا درز اس ن د زام دوم ۱

 ) هدعد )

HES 
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 هکر دشلوا عقاو هس ہک اھل هك دنوا كنا ناضەروەدالس ییجدب یللا ۱ ۱

 لوا هک رد ثاق هر رهوا ینزاذو ردشل وا تم رف هلدب شد شعلا یر تدع |

 عیعب ه دهن دم تو وا صا ۹ وا رود هلا ده و یا لوا هال دبات |

 .هک ر دب اططا ن رع تس هصفح یدشمل وا زف دهدناتتسرا نع ی راک دید
 نب به و ن نوعضم تب بنی ز یس « دلاوو یدیاهیشد زد مهو هیودع مه ||

 لواندمالتتلا هرلع هللا لوسر اه نع لادن هللا یط ر هءصدحویدنا ع>هفادح

 شسدبح سد ید دغا ترعه هل هلکنا هکیدیا هدنحاکتنح هاذ > نب ستیبح

 هلل !لوسر هدعب یدلاق لوط هصفح یدلناتأفو هدهندم هروص ENT ارکرد

 هرکص ندنآیدیا یه هنس یهطیاهدتیاور رب ول یعجو | كلر رک یدنلحاکن ۱

 یدتشا هنع یلاعت هلا یض ر رع هک اتفو یداش و قالطرب ینا هللا لوسر |

 هم اض انا دد صح بولک لیثاربج ندنا یدجاص راقارمط هتشاب بواوانوزح |
 دلکمر و رح نوح الوا ی واخجد 0 د نح تولوا 46 ۳ :a اطو ت دأبعو

 هلکع درد جاو تج رو تعفعش دن زا رطح ع هللا یعدرگ اصوصخ ۱

 ق ۳ ° دّدب اوررب وهدنیا نایب كل یی: قرف كن ره رک ص بونلح کر

 رد وا نف د هد دن دم بودیا تافو نکیا ه دنشا شعلا دنس هیس یعرب
 | اماو) ردرلشاباناین ودیدلبا تاقوهدنتفالخ کلاغ ترضح راض هجرکا |
 ۶ نب هللادبع كز نهار > تش بنی زیعساام اورد یک ییسکلوا ۱
 هد یلهاح نازو ردهب یحاعلا هبل الهلا هعصعص نب ماع نب لالهنب فانه |
 تروک ینیارقفوابرغ ید رارّرغ اج وب د یسانا رات رع یتعی نیک ا۸ 1 مااکا |

 نب هل دعاه دةم بنی ز سد یدراشم ر و ترهش هلعا لوا نوک ودنزوک ۱

 راض ووی د ماو التف هدنابا وع دحا هللا درع هلن دیا هدزحاکد : ی كس>

 لس مدن ازع دحا یچدلواهکب دی آه دزح نی كنرخ نب تدیبع دلو

 هاکنا اما یدزلحاکتی 5 هد یعچوا رع مرک الوز هدعب یدیشلوا ۱

 جوا دوخا و یآیکیا ضعملا دنعو یا زکه دتیاور رب یحیدل رب دزآ هلتاغ |

 هدنیارخالاعب ر كس ۲ ی درد تن رڪه هرکص ندنارلب دلوا عج قحایا ۱

 یت یدیشع وا نفد هدن اتسرا نم یرلک دید می هد هنپ دم بودیا تاف و

 ادن رق رن رانا كن وچ نال وا ن دنج اوزا كل ریغیب هدب تنیز هل وقر اضل |
 ه زعم لب لمه ن همما یا تش دنه هک رد هلس ما یسجتلا اماو یدیایم |

 یلاع ۲۶ ر
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 نکیا هدنح اکن تح كنار ؟ غوا یس یگ ب واک هم السا ندع دق ه دوس 1

 E هل دلکیا ا o یراوی دما ت بتعب

 ۱ هد هرج جد ۵ دتباو رز وب و دکم زا

 بواوا لخاد ل هلکاه هکم بونا ح اکنری مہک یهدوسهرکصندنابوداتافو

 ِ ردیهدقد)وا ما ل ی زکسران دانا ترعم هی د دم eR دود

 ۲ ل9هد ربا رع لوا ندنساب رقابورک ههللا لوسر هدوس نوکر دیه وه كنس از ربع

 یتوک یدنک هدع!بورپ و قالط ۹۰ دوس هللا ل ںوسر هدقدلعابو ک|یرلد 5 اوا

 هب واعد هرک ص بودیاحاکنرارکت هلک اع اة ڈس انده الا لو سر بويل وب هيه واع

 یدشعا وا نفد تودیا تا۰ د هرونم ەس TRI اوش یک راتتردیللاهدننامز

 ۱ صاع تسن امور ما یس ۵ دلاو ردّهب دصاا کن یا تن اهنع هللا یحد هسام

 | دیلع هللا یلص هللا لوسر هکردن دن دالوا هن اک یب هکردسعس دع نب ع وهند
 اسدلایكتخ وز هذه )تول مسوک د رنګا هقرح رپ رحرب هدنشود هم السلا 1

 هډ هکم ه دعب بولر ورخ ویدردکت وت اخ « دنرخاو اند كنسو (ةرخالاو

 دنا لوا لب جوا ندنرڪه یک هدنیآ لاوش هرکص ن دک دک لب نوا ندن ون

 بوته اوآ هدن شاد یلاهشاع ه دن امز لوا ےک ودیراګ نونا اكن ها لوسر ۱

 تافو اعرف LS رد كلرد ی تب لہر زووط هد دن لم هرکص نیت جک

 تویلارکت یون 4 یربع ندنآ هلا لوسرو بو ود هدنشاب هرکس نوا هدک دلتا

 تولوا هق راع و هحصفو هل اعو ههبقف اهنع هلا یضرهشی اعم دنا ذ دعو |[

 هلهجورپ و بول هلبا یلیصفو یهنک ی رار شو یحی راو كب ع اصاصخ ||

 یر اع ادع ام ندلاو تزد شعزو ه رز وا یرلکدتاقاهنا سو یراعاما 2

 تب اور فی رش ثد دح کس شعلا لسمو فب رش ثب دح تردی للا کلات ٤

 تناور تع اچ رعد ند نیعن او هر (صصرکرد هلعمآ حر اس یرلیقاب بودا :

 نحاقک ردشعدیرءهشا یسودوا قحر دہ رق هشت رشتو دحز ویکیاردراشابا ۰

 | قدراروص ند هس اعز ۵ دید لوا هساوا ل کشم هتسن رب هلوسر باما

 هت ند اع ادعام ندنوب قدر ولوب عا ند نمودنک یتا ا
 لضفا وا عج یرمع ند هګ دخ هکر درلشعا قاقنار هنسیک

 | كره هوم شب اعاکرد راک حین ا هل وا هشو ا

 ( یلل )
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 هب وچ هن اڪ ر هيرب وج هبیبح ما شح تنب بنیز هیس ما هع رح تذ بلیز

 هع دخر نا هک ردرلشلیاتافو لوا ند هالا لوس ر یحو|یخدندرانوب ور ددیفص

 | نوت اخزوقط ل واورد دب ز تغ هنا رو هيا الهلا هب زج تن بنیزو |
 | قال:خآالصآ هدیاب وا ردرلشلاق هدن ابح دّیق هررکص ندک دتا تافو ملام رف
 | یرعلا دبع نیا دسا ن دلی وخ تش هګ دخ هک ین ون اخیکلوا اما ردقوب

۱۳ Oc ON و 

ga, 

EY 

 یف یس ك دد دحو یس هللا لوسر سا هدنسا رعلا تالک ن یصق کت ۱

  r nمس ۳

 الا نب دنز ثنب هعط اف یم ۰ دلاو دن هجا و رد شل وا چ هادی نت ی

 ۰ دلاخ ىا هع دخالاو یدشارب وداود ه رهاط هب هګ دخ ه دل ھاح نامزو

 كن رب یدیشعوط ییغوا یکیا ندنا هکیدیا هدنحاک: تك یل ترارزن

 دناع نا یتع بوااقلوط هګ دخ هرکص ندنایدیا هلاحیدا كنم رب هدنهیدآ

 زه ییعسا بورع وط رج زق رب ید ندنا هک, دتشعلح اکن ینا ی ودا

 نکا 5 لب ا هج هد ا ر ندنشاب قرق بولاق لوط هثب . هرکبص دزا یدشموق

 ه دنا شد رگن یس هودنک ام رف هدن امز ل وا یدشملح اکت هللا ل وسر

 هنر وسر سد یدیا هدن رب یرکب هح وق رام طب و ی دهآ

 یادی وا عقاو قلا نوت اخ ج در هیلوا هح دخایو یدشم هک هنلوا لوا

 ندراهک ر دنلکهن اعا لوا لا ندنما !منعیلاعت هللا یضر هی د هک هیلوا نخی دعا

 | م السا نب داص وصخ ردشملک هن ایا هسیکل وا ندر يقو ن الغوأو ندنٌروعو
 || رذشمها غي رد نیکلمو لام الصا ندلطرخف بودیا لدب یتسفنو لام هناوب
 ردشمرب ورم اعر وید ردواریخ ندهلج هگنوت اځ ترد ندرت وت ۳ اندو

 | تن هعط اف یربو دایوخ ی هجم دخرب و هیسآ ی رب و نار تن ع سحیرب |

 قا ردشلک هد وجو ند هج دخ یدال وا هلج كلا عفو ردهالا لوس ر

 1 :BA لإ نیس كن ہج دخ ئال ذد ددد ردشع ۶ وط ن د هیطبق "برام یه ارا |

 ۱ ند رعه ۵ "ماد لس سا رک هلا ادنا رورس توشدب هل

 ۱ ه دعاط یرلکدید نوع هددقشم هکم بوداتافو لوا یاتردو ل .حوا

 یلاک هون هللا لوسر ه دنامز لوا هکر دل ل وا نفد
 ! یادش وات رق ل نوا

 | نیرضن نبادو دبع نب سم دبع نبسبق لب هعمذ تنی دوس یمکیا 1
 "| یول یبسن كن « دوس با هللا لوسر هکر د یوا نب صاع نب لیج نب كلام
 ندب ز نب ساک تش سوسیس هدلاو ك ۵ دوس و ردشل وا عج ٥ دیلاخنب

 هک هباوا نخ یدعاردیاراګ نب یدعنرععنب صاع نب سا دخ نب دل نب ور
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 زو و یدیاراو یدب یر ه ود رولغ اص یرمع ن د رلنو و م وع! هور اوصف |

 هدناقوا رثکا هللا لور ادعام ندرت وب یدیاراو نتویق یروسرپ هدانز ندس أر
 ند هرکص یدیا ی اد نر هکدرارک مارحا ی رر * دقدلوا ین وک عج

 ر جوکربو هع“ ود هغ طقرب وری رسرپ صوصخ هرودنکو یدیا لکد هع اب وب
 صارتولاوسوناد همروسو ق رط ندنکوک لیفو هنيا هدنګا هک قدم ۱ ۰ a سد ۱به :
3 2 - 

 شک یصد ند 7 جوا هدنکا ۳ ےس اکرب یرع ند رلذول لاو یدا زرده 1

 باونارب و رارب د بضع اکآ ہک هقیربا شانطرب و یدیا شمنلعم هلا هتک |
 ید ندرش ید لوا هک سا طرب و هکی دیا ندرش عونرب هک نکلی ج هیقد

 ضعبو یدرروت وک هلج وک م دآ ترد ی دیا ارغ ی دآ هک قانچ لوسر و
 یدراردبآ حرطجد روذاک رادعمرب و یدرونل روح هلا دوع هللا لوسر هدناقوا

 یتافعرب و ناتفق کی یکیا هدنامز یرلک دتا تافو ندب اوئاو كالما هو اماو

 تام وک رب و ندر زپ هراعک كالم وکړو جد ناتمف یا ندنراز یرااو رازا
 مک ب اونا هایسر و نایک اتم نک یسهحارف تسواینعد هجر و ندن زر لوعس

 ج واو ځد باوا ضا رو ی درار د هص چ اکایدبا راویرلاکندناناح یا

 بشراحنع رب وی درازار« دعلنزوا سد راخشب و۵, رعی صرف هر ادترد

Aیسهرهاطحاوزا اما یدیآ شمهردن وک یشاج هک یرلکدا جییاهایس هر اد ییاو  

 ودتبا لوخد هنسیفتقو «دنکودیانوت اځ اقوهدنبیتر كناالعهکي رلنوناخ هد
 هرز وا كنو قافنا كنس هج ندالعام افرُدراشلیا فالتخا هدنکو دعاو

 ی Û EEA نم ورد هوم A DDD O و ی و و

AONE hr 

 ندنارد هج دخ یزربق دلی وخ نوت اخ یودلبا حاکنل وا هللا ل وسر هکر د

 هرکص ندنا هشب اع یرمق رک: ولا هر ص ن دنا رد ه دوس یرمق دعمز هرکص

 ۷۹ رح هرکص ندا هر ان را و هر 0 ؟یاش ندا لس ما ٠ ه رک ص ندنا ده صف> ی مقر ِع

 دن اص ریش دنژ هرکص ندنا شز یرمق شخ کاک نادنا شز یربق

 هرکص ندنا هن وڳ” a رکص ك دنا دو ه رکص ندا دیر ما هرکص نذنا

 هکرد رلشعد راض اهارداعما یرف نارعت ه رکص ندنا هعطاو یرفالامه |

 ندنا هسندنا هنو ما ندنا بني ز یریقشح ندنا هیبیح ماهرکصندهصفح
 ندناهیرب وج ندنآ هر ع یف هب واعم ندنا هیغص ندنا ش ز یرق هع رخ

 ه دباب وب هج رکا رد لب یربق طخ ندنا كيرش ما ندنا هلبتف یربقسبق |
 لود هنت ولخ هکزد هنیرزوا كوب ق افناكنالعالاو ردق وج تاف الا |
 هصفح هشب اعهووس هج دخ هکر دنوت اخ یکیا نوا اهچج رات وت اش یودلبا ||

 رز
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 || هکیدیاراو یس ادج رب وان رع د ج وا لرچوکن دق ر صو كج وی ند هب رح |
 : هرضح کا ےکد دیا راو ید یس اصع ر و یدیا زار د هرن دب ناسا

 برعاک اهکن داو جد یعاموحر و یدبا نوج هدب رع یدا یدراردبآ قالطا

 | دججارپ و یدیا یک ناکوجمک عی یدیا یرکا یجوا كنا هد اوزرب را رید هر |
 || یسکیا هکب دیاجوا یرلهرز اما )یدیا قوشع یدآ هکی دیاراو یخدیغوبج

 ا یدیا هب دعس یدا كن رب و هنلصخ ید كني رب ی دیآ شکل ندع اق ی |

 || دیلع دواد هج وق رلیضهبو لوضفلا تاذ یعما هکی دیا راو سد یهر ذرب و |!
 ار ز یدبا ه دانا رو رس « ده رز ی ودیکه دکدتا لتق یتولاج مال سلا

 | هکرد را هدنګا هرز یدوا دزو عود راقبچ ندنسویف مرهز باطلا دبع |!
 | شانوق ىلا ب ویملوا فرمص ل وا هنس وی كن هکمو هلوا شمعچ هلم رز لوا |

 ی دیا اضم كنب ر واحور نرخی كنیرب هکب دیا هضبة ترد یرلباب اعاو هلوا

 1 لک رک دید عب یدیا رهصی دا كنبر و ی دیا ندح اغا یرلک دید خوش ||

 هکیدیاراو یخدیکلب رب و یدیارار د موشکی حد هنیرب و یدیا شل زود ندجاغا |
 یس«رشطو یز وب جار و زرپ د هیعج کا ه دنل د برعیدیا روف اک یعما
 | یاقلقر و یدیاراویس هقلح شموک حوا هکن دیاراو اش وقف شع ایت
 ۱ لصشوط رهننوتس وا و لدا سرد وک :ناغفرا هک ردکت دیازاو مد

 || هلخموق هخ رزوا كنا ىلا كرابم مسو هيلع هللا لص لاعرضف هکی دیاراو یر |
 | یدهغل ورو یدیا شا ناشد یب شم ردیک یتروص لوا یلاعنو هن اهسقح

 | كنيرویدیاضایب یربیدیآ یکیایع اس یاو یدیا خوبس یععا هکیدیاراو |!
 || یرانا كملسو هيلع هللا لص اعرف اماو یدیاء ایس لوا هکیدیا باقع یدا |

 || یعسا هکی دیا تا یغو دلوا كالام ل وا هللا ل وسر یسب رب ) یدیآ سار یدی |[
 | هرکص یدیا درو یداهکب دیا تآیکب دردن وکی راد غیر و ) ی دیا تکس |

 | زج ترم كنبرو ) یدیا برخ ی عسا كني ریو ) یدلشغب هباطخلا ن رعنا |
 || یدیاسآر تردیرارطاقاماو) یدیاهضس كن رو نک ك نرو )زارز كني و أ
 || مل اعرف هکی دیا لدلد کود ردنوکس ق وتم ی اطاس هیردنکسا یس ر ) |!
 | اطی یکی د ردنوک یج اص هلبا یدریو ) یدیشلوا تالام اکا ندنسنج رطاق |

 | یحاص لدنجلا همودیرب و) یدیا رطاقرب وادا هضفینبد یربو ) یدیارطاق |
 | یدیا روغعذیدا هک دیاراویراج ر ادعام ندرانو و یدیا رطاق یک دردن وک |]

 | ابضفی راتسا هکب دیا تردیز هود اماو یدیا شم ردنوک سقوعم ید یتا |



ED. ۰ 

 رد ءار رج 2 ه ارج نی ۰ نسح لع ناعع رع رکد وا یرلش ا اگل ہ4 > ر ھو |

 ق اع زدن اماو نیعجا منع یا عن هللا یو ص رلالب راع هون EN لس دا دوم

 ۱ هد. لوا یدبا راشم م زادقم رب هدنشد رع هللا لوسر هک هدب وکی عودا وا

 دحاو یدیا سبق نب هللا دبع نب ناوک وذ اعم نب دعس نالوا ڪپ |
 یراصت الا لس اد ندیا تس ارح بویلرآ نواف كرودنک هدنسا رع

 ندرانوب یدیا مش نب دابعو ماوع ن ریز ندیا كلی هدنس ارغ قدنخو |

 < عن هل نا کیا ید ها اهیوک رم یکی خو

iiدم هلکی یهللا لوسر هل هود ٌصاقو یا 5 
 هیهصا یی هد رح و ر 

 | ردشعا تالیسکب ل الب هد ارقید او ردشغا تس ارح نوا وبا ه دنس کک
 لزان سس هک رک تنا ( ص تا س لصع هللاو ) هکنق ه رکص ۷ دات ول

 1 قت را ردکع د رولیب هیلوص ندن رربض كس ان ۳ یش ىل اعا هلا د2 اب هک: دلوا

 هک رک تا لوا رب دم رد و هلع هلا لص مرکا لوسر

 اماو راب دلا لس وت صع ك ل اع یراب و لک وت هقح ب انج هسا و |

 ندهلجج هدرارغو یدرارروپ ن ران و هدنکوا ك اینا رو مس هک رازرابم لوش
 ۱ ريب ز بل اط یا نب لع هکی دیا هندنیک رفن شب ید رار ولبق رانا ی هل لوا

 ااو الو یلاعت هللا ناوضردادقم وان هاع هلس«ن دع ماوعنب

 رول ا یدا كن رب هک دراو لف ز نرو المان رحال نالوا قلعتم هکزح 1

 لرد ک0 ی ود ج ۵ یر و ردشعا لافتا هلن راند هلن دبعییس ا ا هک دا

 كر ا هھ ج و هللا حر کر عه دم سست رک دحا ه رکص ردشلک هرا ودنکه ر و ر رع 1

  داور ر ردراو فالتخا هلهحو هک ه دنه رامملاوذاماو یدبا رلشهرا و 4

 هیردنکساو رصم ی دلدو کز اهعااوذ هکر دول یععا و ردشعا ن دک وک

 || یناطلس هشدح هج وق رضع وردشمردن وک هب ده هل اع رعفیاطتس

 ه دنس تر هکب دیا ی تح ان e هرو رب روک ای كلم ٠

ڪ ا 3 ےک ذیدیا تبیضق ىدا هکر دارو ید ییا ةر ور کر واد ۱
 ل

 هراودنک ندنرلح الس ع اةنیق ی ج د جاف ج واو یدیشمری و ه دابع نب

 هکب دنا راو ج د یعادییاو یدیا یدحراس یاو یرتعسا کن د شاک ۱

 ییاطاح هب ههجو هللا مرکی لع ابلاغ یدیا بوسركنیرب و موذحیمما كثيرر
 یک" | كنپ رب هکی دیا ترد یرلقمص اما و ردند رانا رل لق یودروتکندنوا |
 یربغند ران وبو ر دشعلا ق رص حوا ید ندع امف ی و یدیا قن |

 ) ندهرح (
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RRETH ۱۱۳ رو سس ست ده کج  

 ۲ ا م اا هلع رہ ترض > یدعا راک یدلوا ماک یس دص حارعم 1

 (نیرلبت اکو زراکتمدخونب زاهي راجون_رال وفوادازا )

 قارا ی راراکتم دخو ی را هی راجو یل وق ول دازآ لربع رک ها وا مولع
 ی كب نوا هاو 9 ی رطاماو رد حوا ق رو ه رزوا ینودناوا نام هدحشر ۳

 ۱ كد ز ینکیارردی وک یزبشم کردن راح نب دبز یکیدغیا دازالوا )هکر دب 2ک

 ناره تش 7 د زد ) ردیل و وو ی رخ غ ناو ا وا ( هعاسا لع وا

 | ناس ملا ) عف اد وا یش ) ی دشیکد ثاریم ن اہ وت اخرب هک یا

 5: ۰سا

 | هردمغب هکیدیا هیماوپا ییز وقط ) ردهنعا یدا هدتباورو و هیسآ یټ زکس )

 ۱ ا رر نوا ( یدیا ندندال وا بسا جو دیآ ه رک یی وا ) ی رولت

 | یاطلس مصم هکیدبا نا هم یسبچکیا نوا ) یا یسیح هود یدیا حار

 || هک رکب وبا ىج وا نوا ) یدیا شمردنوک ه دکدردنوکیب هب رام سقوقم
 : یدیا ر ن وا یرا هر اح اما و رداکد م ولعم یعسا كت رلب رغ ورد ها ی دا

 تالامن سنایرب دکب دیا یشک يلا رلندیا تم دح هی دنک بولوا لصالارحو

 یزو تک ن هع )ر یر و عسا و دیه هکر دب اغوا 4 راح هرکص ن دنا

 1 هذن رط ۳ یا سهام نا هموع یر و ید ردنا لوح یتیلعا یدل دوه تنم

 | كاد وج وم رم تاقو الا ماد هک یرلت اک جو اماو ) ی درا تم دخ
 ا روت وا رکد هک دیا هنگ ید یی رکا اهج ی دنا راکد لاخ نادم دخ

 بل اط یبا ن عو نافع ن ناهعوباطال ان رعوهف اش ن رکب وبا الوا ج ا و ا ی و م ی ی ی ی ساتسن سس ین یسب
 عیبر ن Abi مق را ی هدا دع دات دنا ی رالع وا صاع هرم مو نرب ز ۲

 هللا درع هع رغم هس ا دس رسا مخ ۳۳ 5 نس ی تدا د تھک یا

 ةا صان وغ ییرضد ن )لعد لو ی دلاختلص ن مهجدیز نا |

 ی دز 1۳ رعط ۳ ی برقع د و۶ یا ی ی هنا دہع ےس ن ی رج ه> "اور نا ۱

 | رضاح هد هسچ تاقوا رک یرلن دوم اماو ( نایف.س یا نوا ا

 | فیرمش ناذاهدن دن كاهالا) لوسر هر وکه نشبلک تسارو ید رولت |
 ۱ نو رگ اش اب ) ۳ ار نن ل الد یر ) کرد هنسعک رش ترد ید ر روقوا ۱

 مهنعیاعت هللا يضر ١» روذوا اهبار ) طرلادعس الات ) یعالاموت کم ما

 | (ردم زال قخاوا نات ید یرازر ابمو ی رلس راحو یرلقبقر اماو ) نیءجا
 || یرلش ادل وب تاق والا ما داسو هيلع هللا لص لاع رف هک هبل وا نخ یدعا
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 أ
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 ج وا دا ام ره دا لوا س یدل دید ادنر ولد م دانا ن اسآ تب ودل ز :

 | * روس یسبمکبا ) ز ان تفو شب یسبرب) هکب دیا شٌلوا اطع هنس
 | یه اک كنس رمغ ندرلک رشم یسبصجوا ) ردشغلوا نایب هکی رارخا كنهرس
 ۱ رکذ وب هدزص وصخ حارععور ددرعم هلهح و و هدب اصم هکر دیش هارب

 ط اتتسا ندزس هع رک تبا ( ج وا ام ه دمع ىلا ی واف ) لیصفت ناسا وا

 ج و رع ید هکد e رف هک رد راشقا لاوس راض دد ند الع اماوردشغاوا

 حو یع ندنا تولیق زاغ « داصقا دیس ںوراوا ھن رہ س دو لوا تویعا

 هک ردوب یرب ردشارب وباوج هلهجو جوا هل اوسو نکلوردن بس هنس هلیا
 راذک هدک دربوربخ ندیب اغ یکود روک هد راک وکو ندجارعم اینا ن اطلس |
 ۶٩۱ هس دعلا تد الوا هلکلیب ىلاعنو هر اهعسقح نیفح هغ ایا تودنآتیذگت ۱

 تب ذکت هک هرودلپ هزرفاک ندلژ انمعطق کودتا هدنزوپرپ الوا هک دنلیا |
 ا

 یادت هللا هکرد وب یسپهکیا) هلوا یک دهاش هرمسکودتنا هدراکوک بوبم هدیا |
 كلا ماع هلسمراو ه دناو هلبا یزاغن ل ریپ نلضفو نف رش كس دقم تد |

 دج اسم یلاالا لاجرلا دشت ال ) هکر درلشمرویب هلنالوسرارب زردشم بادار |

 )4 أره ال یصوالاد م٥ هرکه ال ەد ا دو ه داوم هر ال مارط | رعصسم ۱

 ۱ نوحا یراز ل دم 3 واالا كابا م رع هنر ایزو كملغ یر راک وب عد

 هنب دم جالا )رد رپ یع ودع وط كهللال وس ر هک رد ید هکم یرب ) |

 کرد یصقا دجص یسیجتجوا ) ردشلیا ت رجه اکا مل ام رف کرد دسم |"
 هک س فلا تاب ردو باوج یصجواو ر درس ۵ ریسه عد ردرب کیدلی)ا ربس 1

۱ 
2 

 لصاودس وم تس G5 تكنمدو كرامو تم كن دنک هکب دتلیا وز لوا

 یررمغب سد ردک رک هساوا مچهدناقلح ه دن وک تمادقرد رب شر در

 باهش نا اماوهاوا ناسا هدنم ایق زور یب اسح كما هلتکرب لوا تولوا |[

  تیاو ر ندم السلا هيلع هللا لوسر د لوا ندرذ وبا سنا و ن دسنا |"

 | ریمغپ رد روطیم ید لوا هدحن اصم هک لوا كنس هصق جارعع یودلبا

 | ندا بولي را بولوا قش کیا قفس كنیوا نکرولوا هد هکم م اللا هيلع |"

 | فب یش مرز بوچا یتسکوک كر امكلاع رکن لاحرد بودا لوزت لیت ارج ||

 نکل نوتاریولوط هلییارش تفرعموتبکحو ناسا ءدعب بوب اقیب هلیوص |
 دن یتسکوک ن دنا بودل اش وب بوکود هنيا یسکوک ل ربمغیپ بور وتک ۱

 هدقلاراو سی ردرلشاباحورع هب وراق و وا اب ندا كرابم ه دعا بروداوط



(VY ) 

 دشا و هرانلکلوا ندب هک هلک وب یرله اکا لوش ےعمآ ی هر برا

 تودیا ها وب د هتسا هسدا هر ل د وصعم یلاعدو هر اعس قح هنو بولد

 || برا نعت ( انجراوانارفغاو انع فعاو هبال ةقاطال امانلمحم الو ار ) ید
 ٤ زک راهاک وهلباو هعیزب جد ەچكى هب یر هنسد یه موکت اطلوش

 ]| ندناامفا انعفعاو هکر دراید نی سسفم م دلحوب و بودیا رضت ید هغارا
 عقاو «دلاح ره انجراو هر اطخ نالوا ن دنا اوقا ایا رفغ او هرله ام نالوا

 ۱ هریاغص ال رفعاو هر راک ا فعاو هعل وق رل بضع ورد هروک هرلمرح نالوا

 | الوم تنا ٠) رکص ن دنا ردشفلاوا رک ذ یلب اقٌیارسلا یلبت م وی انجراو
 یدعا سد نس زعل اخ م زب نس براب ءو (نیرف اکلا مولا ىلع ان رصف اف
 کا درج ا هذعا م دلا امد وب د هلا رو صنم و تل ۳ هب رکبع ژرفاک یزب

 هن یدعا راو م دردن وک هلا هي ده وه رانا نسو مدلبا ضرف زاغ تقو ىللا

 هدقدنلوآ اوبد هلل وس هکتما یرز ام ؟و دانا ض فوت و هللا لوزت هب اتن د

 ولد ی « جک هت هغلفارا ندعلنع نع ول یرا لسو هیاع هللا ییصادنا ناطاس

 ولزک هم اقم وب قس یدعش هک هک هب اند راو داب را یراب بویلبا ع رمضق

 زك ]اب یس یدعس ه دعا وررو بوب د ې هروتک ه راکشا د هدر كدروتک

 مرکالوسر سد بوروج یلسد ويد مهراهیح هل هلکتما جد هدرب قد رابح

 اللا هيلع ی ب وم ب ولارعوا هي اس وم ٿ رڪ ح هی ب ونود ندماعم لوا

 رخ کردیا زا تق و یللا ى د زع رممغیب بوروض ع ودنا وا را هل
 هک هليا اجر نيف دزاغ تفو یللا نود ذاب م السلا هیلع سوم ه دک درو

 دت هنم و لا اسا نەک ارز ردررقمم كم هروتک تقاطاکاكتما كنس

 ثق اط هنن بودیا راج الع هئی درد ىرلت اط و نایصعو رامن هلهح و

 نوا بوراو هن رع بر هنی اع رخ هک زجاج هرج ی راکج هروتک
 ید قق وت وا ب ونود هثب . ه دقدارعوا هیاسوعرا رکت بونلشغ اب تق و

 هرک و بوئود هلی ارا كمالسلا هيلع ىس وم ه ددبن عیمچ وا بوتلوا وع

 هلع یس و» هرکص ندنا بوليرو زاغ تفو نوا قحا توتلشفا قرق

 بت ونود هت داکع د ردق و ید اط اکوب كکتما ردق وج تف و نوا م كلا
۱ 
| 
 سس بس بست و ها و IIIS EERE ی و ات یک SES E EEE هه

E 3 ۳۹ x Abê ia۱۳۳  

 © 0 ی

 ۱ زوج هلیس تر ۳ رکا لوسر بونلوا ضرف زا تفو: شیب هءفد 9
 : مک دلب دا ص رد ید( قد اع i تفف>و قعر 5 تّصما ) هدنکدایا |

 یید ام 2 9 تعاط مودتا سما وا ۵۶ گی 9و مدلیا اڪ ما یزاع نو شا |

 اع ۳ )

۱ 
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۱ 
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 یخ دزلنا رب دلا ه ده اش نس هلاکم هل وتم و و نس هفط الم هلهح و و |

 نسر رره نعي (هلوسر و هدیعادجش نا دهشا و هه الا هلا ال نا دهسشا ) |ا
 هاو هداعسو هدیزونر و هدایفعو هداند هک زردبا تداهشزب کرب دا دفشاب ۱

 تارضح هکزرلبا تداه-ش جدو ردق وب هلا یربغ ن دبل ات هللا «داوسام |
 لغت یراب هرکص ندنار دیلوس ر ییدردن وکه لا دوجومهماعو ردیلوف كنادم ||

 ئم هک المو یکودلپ وس لوس رو ییکودید یسودنکه کی دلبا رها هنییبح |!
 هن رخ | هلل تایحملا هکر دو ثعانهب وقوا دز اغره بودیا طظوح یکودلیاادا ۱

 العولح ی هکبد روی اعرف هرکص نادا ردد علوا ءرج ند زاغ هجتراو

 ند نش عدچ ا هکر د دیاوب یودلبا چ و ال وا یدابا یسورا هنسن رخت 5 ۱

 1 : مدم روکب برا یخدنب یدروصو د ی ک دروک یب یرغندنب ج هج راو هشرف |
 كتما ینسو کنس نو نیس مد ن Ra مدر و باوج تولد .

EOE۲+: انصر نان تار اکا  

 نوعا n مدرب یع#جن ا ی“! رب نررلبا ی اکشن جوا ٤

 اک كتما كنس سد مدنارپ تاکرد نوحما كتما هکالاح مدلبا قلخ روفحرب

 . دمودنکنب هکر دوب اینا رهغارب هرویق لوا یني راو دنکه کز روشلاچ زودنوکو |
 الاح مدلنا ناب یک ودا ن ی رو قازو نزع نعل مدرب وداود ل زمو رع» ٤

 . ندم ریغ ےب بوروشوات لا هرللا نی ر تدابع اکب ر رتساندنب یتوعكتماكنس |
  فیلکت ییلع كن وک یکدراب هرلنا نب هکر دوب اشا اثزارلبابلط ت د اسو تزع |

 | ید ابع كنوکرهنب هک قع رل رول ق باطنة زر تنوک یکنراب ندنبرلنا نی نیا |
 . لک وت همکو دیا قازر عبرلن اورلردیا ادا ه دنوک لوا مدیا رب دقت هک یتتع اطو |

 : دیک و دتا هرکص ندنآ زا راپاجر نی راقزر قالب رب هت قان ران بویم هدیا |
 | هسا دا رحرد ههک نج هلوا نراقم هر اطع ول رد هصنو كج هیلد ناسحا |
 بزاد ند ( اتطخاوا انیس نا انذخاّوت الاخر ) یخ دنب ی در وی ولد هتسبا |[

 هی وب نوچ هسباروا وار داص هاکندزپ بودبا اطخ دوخ ابو بودیوارکا |
 دج ان« دک دليا اع د وید ها ب اقعو باذع هلهج و لوا هز و هع د ك دلبا |ا

 یراشدا هللا ی رک و يکلشا ه اکرب ب ودینو او ییاطخ ندکتما كنس ن |!
 یدابا رها رارکت ب وید هلید كس رلید هیندنناماق مدردیک یکغا باکترا ||

 ىس انهم (انلبق نم نی ذلا لع هتلج کا رصا الع لمك الو انب ر ) ی دش |ا
 ی

 ( برا )
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 هد الصآ هک وا عقا و ت مج لحنا رو یشههداکباهدخ وا و ۱

 ی ده غار او ییشخ را وک تا لاعو لب قح ۲ ی

 زاوارب ود دجااب "یا ه رکصندنا یدلاق هنس هدنن ندت . رشي هاو یدنرآ ۱

 هی وراقوب ید نر دروک ین یدل دشازاوارب و د دچبا اب لک اکب عب یدلک ۱

 هک دزوکی نا مدراو نیس جد ن لي مدتا جاعسا ادنرب ود ےکھل اس كنس

 مزا زوک ی دلبقرون برب یلاو یعسوا یلوصوع ابصو یمدراو یموکوا |
 یدلم وب یر ز وکره اط هلا و یدلنا عن ند دعب ی روت لواو یدش اه ۱

 توش ود لاح زدم در وک مقل اخ هلکر تا هکب دلحا:زوک یا ندعط اب و ||

 یی یدید ( دان قم ندا )العو| لج قح رکض ندنآ مدراو هب هدیه ۱
 یش( اهضا نا نيعلا داوس وند توئدف ) یدلبا حا وید لک نیقب ید اک ||
 مدلوا نیس هلهجو لوا هعر د ن هسا نیش همت ذنقا یش ردا زوک ۱

 ی دیا لکد یل ماسح | ی دیاییلنیقن مارک ردراو کیان و اما |
 یدشعل وا هلط اس یدیا هلا ط سنا یدیا لکد هال اصتا یدیا هال اضفا ۱

 نل رللوقو ردلکد داغ واو هل ععسلا لفت امار دقت یاعد وهناصسق =

 9 (ت ابیطااوتاولصااو هلن تایعاا ) نكرراوط بولو ار قت ۱
 راز اغورااعد یی ید ) تاییطلاو تاولصااو هلل باا )ن سد یدناو اماهلا | ۱

 مال ۳3 یدل ایتیران مس دردص وضع هه الار دنیا ° ریکاپ و اب رهو ۱

 كىلا اے لزا لوا م ریمپ مب یا ییع» ( هناکرب و هللا جرو یا هی ثكيلع ۱

 لضفا اماق یدرود ولد نوسل وا هکب هرز وا كنس ی اکو یجرو یی الس ۱

 کلان مالس نالواندنلبف تا اک عناصتاولصاا و مالسلا هیلع تادوجولا |
 ابل واو اینا ر ابس تول ادع نادن و لم نیب دا ا ۱

 N EB هلوا ورک ناب a اعتیراب خداو ۱

 | هکد اب نم ندا ه دعب مدتبا مزع هيو رايا لوی قالبیز ویشب سابق مدتک |

 | ابذ یدیا لکد یانیقب هلعوسج یدیا قایق هلم وسر یدیا لکد هلی زا و |

 3 یدنلوا سیا هلدروط هد رە رکمنتنو ردلکد هلغلب ربآ یتلقاریا اما ر ددی ۱

 ره
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 ES هثب ۱ یفصم هل دو مالی ھو تا

 كلا هليا ینہ > هک راکلم نال وا تب رو هب للاعت یراب سل ی دلبا اع دوب د ۳

 است



( ۷۶ ( ۳ 

 TT RE هراش اب ضیا زی EF للا وزهر ذعار |
۱ 

 ۱ ندنرلحا دکم دتشداو راسمراو هر هد راکلم فص فص مدراو A تام

 ۱ ن دم دآ ینب هدر و م ردیاب زاوا نايا ° دن ول نر هکر يد یس ر

 یتا مدا هنارو هدنامزر یخ دهک ردماّمم ه> ول ر ا لا ن ردا ن طراوھ دک

 ا ی

 هال ول ییبح ءاح دذ اوتکسا ) هکم دتشيا ید زاواز ه دک دید ردشم هع:

 قلخ مربح نالک وب رک اور دشلکیب هم> ےہ نوک لب هوس تالوا مسبا نی( قلا ۱

 هکد الم نالواه دە نهم ها م دیم هدیاقلخ یزرمسن یدنآ هوا |ا

 ند هدجس یرعُاب کریو تزاجاهزب براب بویلشب_هعرضتوز این ندروغوارپ
 | * دن رلکدید ل هلوا ف رمش ملی روتیلاجبوقاب هنیز مہ كلرابم کک بح و لمرپ دلاق |
 | مب و بو ردلاف نشاب ند هدحصس یس هلج و یدلږ و ن ذا هرلنا ندعح بانج |

 || م دراو هب ورلبا جدر را دعما رب ه رکص ندنا یدری و م لنس اکب توقان هع رول

 مدر وک ر Sle شعروط هدنرز وا ق ابا هلت داع و شاعب فص تاق تاق 5.

 | رام وق ورلش اط «درخ نالوا ه د اند هک یدر روط تالم هل وی رپ دنراگاو ||!

 یکم دز وب لوکورا هرطق نش ود هج دغاد رومغب وراق ارب یک هد رلجاغاو |
 یدیاراویرزوکهجنرادقم رايمدانالک هنی زوب رو راج وم که درا نکدوز زدلب ||

 كنیشان یزوکهک هلی وش یدرکود نر رلش ایز وک بویلغا هبا یزوکربرهو |
 قرغ هیوص بویلبف بز وب رپ هیرغ ندقرش یدینپ هتي زول رب یسهرطق رب |
 هلن رها كيل اعت هللا بوبعا هنب زون ریرل هرطق لوا نکلو یدیاررقم كليا |

 یش اب یزوک كنا هجن ر او هنن وک تم "ایفو یدرونل وا ینلخ الم رب ندنرب ره |(
 نس ةكلم لوا سد د یدیاررعع یساد هرات تالم ر ندنسه رظ رهو یس کوی

 ! E كعر بوک ندنایدرب و باوجوید تم اه ةدروصوب دنیسوگ
 ۱ کم عن و مدراو ههاةم لوا سد مدروکرروتوک یشرعلوا تالهناسلا یذت ءزکس

 ه دغ ان یرزواو م دراو هبهدعس بول یج اورو هدنرزوا شیعو مد رایج +
 مراکلم حب یا یتعب (یدنع نب و ننباخااوعفزا ) یتکد المات کم دھار وآرب

 | تنیلاعتیرابهلغبمدنامهیدنلوا رهاوید ردیکی زا ه درب ید ام ےب هلا وق |
 ةکمادر وک راقص كي هعن هرکص ن دنا | یدلروتوکب اج ك شخ هدنسارا :

 0 ۵ كنتم وداع کرا لک طول وه د هد“ یراکلم ل راةص ضعب :

 للاخ ن دنع اط و تدابع راکلم یه دفصره نعل یدیا هددوعق كنضءدو |ا

 ید زرا نی رلزوکن دنرپ ه دم الصا ندنف وخ كنيلاعت هللاو یدیا رلاکد |



) ۱۷۳ ) 

 مدرونوا هب وتسوا كنا هکاتفو رودل وا یرلکدید فرفر مدروکط نب تبع 4

 رج مدلا یتس هساک دوس نب یدن وص دوس هس اکر و بارش هساکراکب لیت ارج
 كدلنا ر اتخا یا نس هکی دیا تارطقد وس سد مدل اص رظن هنس هساک

 ید همک مدق و ورابا د یدلاق هدناود ردع اعم مبولو ید رب و باوح ود

 هل وقم وب نون لب اریجاب یخدنب یدلیوس اکب وید هلپا ریس یکم اقمراو نسو
 ندن و هک هلی وش ردم اقم شغل وا نییعت مب وب ه دکو دید نوس روق کل اهدرپ

 یی و ندنکو درپ و باوج وید مرواوا بارخرنا مسراو ورلبا قهر رب
 هم روق هسا لارج یدتیا هز را هلا وق ر وق مادنا عیجو یدنوط همهرد

 به دم طاس ل وا ی ف رفر ن دا ه دلاح وب زر و ی داسا متصل ويد

 دنا هکب دلو تب بوراو هلعرب هدکل هحو یدلر ونک هي وراق ون فرحشمو
 مس خور سس سس سس ل تست تست سس

 صحت سس دسم

 قانا هدنر اک رع لوا كم ناشاا مظع رب و ی دیا راو ا ردرب ن درول قا

 را رکد ورا رب و - د هکراو هب رغم ن دق رمش رکا هک دیا شم روط هرز وا ۱

 ینه یدیا هنیروکو لکد یس هناد لدرخ رب ما یدیلوا م دنسمهییلا كلا اوهو

 یکلمل وا نب هک یدیا راو تدا و یه و یمطعولکد وسش قاح
 نینغتسلا ثایعاب ) نکیا هدد“ و م درو هب ه ره دی رز وا ف رفرمدر وک

 ییسبحدراب ل رلبحتسا ددم یا یحی مدرعاحوب د (ییملکت ادمع یقزراو یتشغا
 ۵ دک ودد هلا 0 اسحا وق رڍ كج هشاد وس راد ه دمد وب و هلا مدران اکب

 هب ورلنا یدک اتفو یدک زاوا وید دّچنا ا لک اک: 2ك س لا هم دلا ادنر

 نکلرب هدنلاع اصو شمروتوا هدنرزوایسرک 9/1 ندرون کالم لوا هک مدروک مدراو

 هب وز ار ه دعد ید رحلوا هنکل لوا وص بوئوطو زا رزپ ه دنلا ل وص و

 هک مد روص وید نیسچآ نسو م درب و مالس اکا ن سپ یدردیا نزو بوکود |
 یی وص وب و نس راشیا هاب هکم دید ی د نب ب دیا ب اوج ويد مث اکیم ن
 هلا نزوو نب رچاوا ییوص هکی دنیا نس رايا دصف هن ند هعراط بوچاوا
 نی راومغ تجر هنب رز وا ناسنا زهرا و هتبالوره هک ن ر هکود هرات واوب

 ےک

 | هکی دبا یره طظ یسیکبا و یدیا ن دنرلقمربا تنخ یدیا نط اب یییکیا ا

 ٤ شملکچ ب احلب هدنتس واو یدیا تارف یربو لب ی رب ن دنر لمم ربا اید |
 | یسبصسب ندشکیرب و ندط واب یرب و ندزوب یرب و ن در اق یرب هک دنا

 | لکران اب راکلم ندنر ون كش رع ی دیا هبل واز ه د رپ وب رک او یدیا ندنوتلا
 | بیرعو بی لیشد یکنرو ل وی رپ« دناو یدرب ورخ لیٹ اريج ود یدرولوآ
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 .ندن راک دا هآ نوکنو یدلبا «آ مالسلا هیلعیس وم هکم دتشا او یدلما ||
 تالربیعمل هی هنسکک رب هدم یب هر la هلع واهر ؟صندشهکم دارا هآ ک اهدق دنلوا لاوس ۱

 در وباوح ولد یدلوا ررعم کم روکق وترا ی -ها كلا ندعما ےن من یدارب و

 ا J ۵. اع e ارا ۵ 0 ا یدا دم دراو کوک ید 0 0 9

 ریاسورلب دلی وس ود ت ینلاو ے اصلا نب الاب اح هدن رلق دلا م الس |/
 رابذلیارییعد ( حاصاای لاو ۸ اصلا خالاب ۳ ra ( 5 دکدا ۱ مالس درز ریمعید

 توی سالم م ےظع رب ه دکوک تاق ماده ۱0 ۱

 کوک و یرارپ هسلبا مها اک ایلاعدو هر اس قح >رکا هکیدنا هدد> ردرب ت :مطعو

 ۳ كنس بوروک نم ده لزا سد ید رولب هدول نت

 ه رکص ندنآ یدرب و با وج ود رد مب حرا نجرل هللا سب مادع ه" درو 1

 ه دنرزوا یس هرکرب ن دشفا هکم د E هلو رپ مدلياتافتلا هيت اجلوص ||

 كنو مهج ینەدر در الا نز اخ « دع ود روص ويد ردیک رو ی دررونوا |
 2 یتداکا سپ یدرب و باوع 8 السلا هلع لت ارجوا درد ه دنظوح :

 یش اب مدن اه یدردلبب وید رددمڅ نالک یج د لث اربج مد رپ و مالس م دراو
 یدیهکم دروک یر ودآندنا ید هرد ماضعا هکن دابا رطذ رب اکیو توردلاق ۱

 یسبهطبا)یدیانوحا راک رمهی دیا عج یسکل وا ی دی را ویس وک

 یسچچوا ) یدیا نوګارلنیلب وس نالبوراتدیا بیذکت یربمغیپ یدا ی |ا
 یدیا نوجا ران ات هلیح ه:سارشو عب ورلن اتص كسکا یدبا هیطح زا

 یسبجشب ) یدیا نوا ران دیا ارز ام ی دیا ریعس یسبجندر دو ) |
 یدیآ نوح راذما بارش ی دیایظا یسبصتاا ) یدیانوحا رار وخ ابر |

 یدیا نوح ا رلندیا سهنلتفقحریغب ی رانردلوا مدایدی اهیواه سجدی ) ۱

 هجوب هلبا تب اغ یدروتوک یب طولب لیوا س م دشنپ هط ولب قا رب بوک ||
 عیجو ی الگو م در وک ین: روصقوروحو مد راو هنج هکات یدتکب ولا هژر |
 هدنتس وا یدادق ین مالسلا هیلع لب ایج هرکص ندنآ مدلبا اش ام ین رلتیعت ||

 زاورپ هی العا ج وا لصتمو یدتک هنب زوب اوه هل عرس بو٥ روط یدروتوک |
 ی او یداراو یرلقا رب یکیرلقال ود لی دکم دد هح انا رب هک ان ی دتا

 هردس ځد لبث اربچ مدروص هلی اریجوبد ردن وب و مدروکردف ابن د ه دکلکوی
 هکیدرفا قارا ترد ندتلا كح اغا لوا سد یدرب وتاوج وب دردیهستلا 1

 ( یسکیا )

 یدیارقس



00 

 ا ا

 ا  راکرک 277 قول 4 ید 27 لوا دا برو 33 فو هس ول

 1 ردشانا توعد هت ددا م 2 یس العو لح قحو ردرل رم کز یراکلم

 : هلا لار جی ولا تس كیا هی ا هاگ مدروط ندمرب لاخلا ف هدک درو تاوحولد

 | یتعی را رروط ب وت وط یت ارپر, هنسک ج وا مدروک ین و مداوا هرمشط ن دوبق ||
 ۱ ند راجو دل رح و ؟ ندرطاق قان د رافی وا هکر اشمرونکق ارب رب نوا من 1

 | رلنویو مدلا رام الس یخ د راب درب و مالساکب را هثسک حوالواو كجو ۱ ۱

 | وب درد لیئازعولیث اکیموب لفارسارلت وب سپ مدروص هلی ایج ود رد را ۳
 | هکعنو مدشاعیدق ارب هک انفو یدلبا فیلکت اکب ود نهقارپ و یدرپ و باوج

 || هکلشکربس بوب ارصص ۰ رکصیداوا میلا ب ور وط مسبا م دلق تک رع
 یودنکبولس 5 د قار یدل وسو د ردد ل ؛ ارج سالار >ایدلشو ۱ 1

 ۱ بود ول زوک مدلکح خب نزول اوه مد 3 ار لوا ن 2 یدلیا دان مو دین

 1 و e تورك هب اصقا دہ ندا ملاک هدب فما تاب هجا
 هبا م رکدو مطعل ر اکو لب دقاق هناا ج مدلوا مج هلا رمد كن تر

 2 ی هلج نت بو دیا ادتقا اکب EE ب را کو

 ۱ ترد لیفارساو لیئاکیمو لرتاررعو لیئاربحو مد هق ارب رارکتهرکضن دنا مدلیا
 1 یمسا هکمد راو هکوک تام یکلوا هک نعي هب اید ءاعس ہال اح وب بوروط هد اب 8

 || لیئاجو مد روک ی د | ترض> ندنا یدلحآ یسوبق كکو کس و ردعیفر
 | ( اصلا ینلاو اصلا نیا ابحرع) یخدلوا مدریو مالسبورداپپ اکب ین

 ۰ ل واو یدلا مه الت وند لوس 3 كنیرکت یا و یلبعوا اص یا انح سعة ۱

 1 بث اغ ن دما لار رع و ليف ارسا و لب اکیم ه دکوک کل وا ندد« دنیخ

 زدن وع یدا مد شد هک وک تام ییکیا هد ود یدلاق لارج هلع یا یداوا |!

 | مالسدرلبا ع رکنیخدرانآ مدرب و مالس بوروک السا اع یسرعو یک داو
 1 فساون هدنآ ردمو رق اپ م نوح هکلف او یه وا هرکص ندنارلب دانا

 هنغودشلو هلعب و یدلنااعد ريخاکب مدر و مالسیجداک او توروک ییالسلا هرلع

 ! هکمدر او هک و ک ید رد ۵ لقد یداشعد کر قیفصا قاشیج توآ وا رو رسم

 تو رو مال س د 6ا م در وک یریمغیب د سھرذا ا هدا رد هرهاز یدا

 زده اص یا كنامدشب 3 وکی هشب ندنآ مد بودیادر ین الس چد لوا

 یتلاو مدت کو رانا تورب و مالس یجداکا مدر وک السا هلع ن لور اه هدنآ

 3 مالبدو بور و مرالس ید کا مدروآ تا ا و+ م دراو کوک |
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 میظعت بوةلاهندنر_ امافیدلا نمالس « دکلمیدرب و مالس بوب ارعوا هدتسوا
 هلبا در نم لس لرمي دگر دانا ماهلا العو لج قح هکلم لوا سب یدابا

 بوعلا ی ه هدا ول ودعا اق هغابا بولا توف ی ےظعد و

 هکیدلوام ولوم ن دن وب هی روقنبت وعل دهم اي مو موي نوع و دام اریحا

E Raیفرمشم هلبا وااو یعلط راوناكلاع ۱30  
 نده ارك “هب ایک یار ەم كم السلا هیلع اینا رورس اماو شعا قل وا رونمو

 سرام نامل سون علا ن هفیدخو كلام ناو یردنا دیعس ییاو بجکنب یا |
 سابعنا و دوعسم ناو هعصعص نب تالام ور بیهصو نافعن ناععو

 بلاطییا تب ی اعماوقیدصاا تش هشیاعو ی ااط یا نا لعو ہر رھ یاو

 هک ردشم روس و هلع هللا لص هللا ل وسر هل رل شاور نیعجا مهنع هللایصر

 م داق هد هکم ین ر اغ وسان ه دنس هک نينا ه لسا دی ی رک كنیب | بجر

 كنيل اعت هللا یرتو ةواصو هداصقا هدم هدف رشسدق ید نتعکر یکیاو

 | مکودمروک هد هک لواوم دلبا ادا هدد جس واک یی ز اح ابص هثی و ه دنشع

 تسارهنید)لهج ولان ؟ردیک هوب نوک لوا د ل واندنوب و مدروک یراهنسا

 ۸ ررپ اصوصخ نسرابا نضلوسر كهللا یکو دنک هدنسبودیآ نعطاکی و مدلک
 | ونروق نددق فو رعخ هکالاح نسراب وس ولد ردشعلوا قلخیرووا ندش رلکوک

 || كلام هرارب اجو راولورهودو راهي ر اجو رالوقو لامورلهعاب وراعادیک مزب و نیس
 | هلوقمو كلایعو لهارک او نسرکا تسیاشعارهمءیب كح و رک نسل

 اا اوا نورحو لولم امونهیسهت تاک هتسیاشانودءلد زلف دهقافورفف
 لادحاب بوروتک ح اتفه كيب تردییرکب زو بولک لن ارج ه دعدراوهنن وا
 فرص یک کک ودنسا بولواتال امهنیرا هني رخ عیجج كن اند هک ی راحاتفموب

 جد ن هدک دید نیس هبلنا اطع و ناسحا هسکره هک دارح و نیسهدبا

 یجدلیث ارج بوروصو» د ی رعتساییروتسا یب اسح ندن كلام وب لیثارمجاب
 هلباس> یریغندبا س > نالوا قلعتمهعما ےب سب بوردلبب ییکودیاراوییاسح

 وداي ندنا بودیادر هل ایج هنییراح انعم لوا وید نیرعنسا ینا وا دیقم
 یدلک لب اربح ۵ ده وکه رق هک نکد ۱ هدیسام ق دان وارو وا بولو ی زاغ :

 | ود دج ابر وط یدنروا یتنیب اممرازوک یکیاو یدلر اص مکح هغ وب ےہ و ۱
 ۱ اکا ود نیس نس مد ا ندمرب هلم ره اهو مد هلکلب ی سد یدل وس ۱

 یدناوا ها ی هنسدرر یخ هنجدن ی دید لارج كشادراق ید لوا مدروص

 , ( هیخو )

 ا ل لت ل ا
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 دود ی راک دشاب وس هدنرامنو یب رارس كراك هدشن وکردب هلال وسر یرو ۱

 یتدهللا لوسر یربو ردیکودری و ربخ هم ارکب اکا بودشیا ندرب دید |

 || هکدلب دتبا فیلکت نس هم روج وا بز ود شوق ندا یکربمغیپ یسبع
 | یدلبا ام د ملام ر سب هلوا بیس هنس هک ایا كر افک بولوا لیاد هنتون

 ۱ یدتک یدج وا هلقح ن ذا بول وب تأاسیح جد کود زود كنا یکی سبع و

 || ند اصحاو دح هکردراو دیر هز ھ٥ هت ادعام ندنار چم ن ادوارکذ ونو

 || یغودلوا لزان هرک اق مالسلا هيلع لی اریج هراربیغیب معلا ولوا رب اسو رداریم

 || لسو هيلع هللا ىلض ملاعرخفاما وردشعا وا نایب ه رکص ندنتازرڅم كني ره
 | ردشایا ل وزنه رک كی ترد ییرکی مالسلا هيلع لیث اربج هنراترضح

 || ( رددیالومژال یسا زانام اف ردشم الزاب هدنرلب اکے راول هک یسەص جار ەماماو)

 ۰ دافتعا هدیابوت سد ردکلیاراکنا یو لاباراکنا > ارد كهلنا لوس 0 ار ز

 | لییرب ندن ره لوسر جارعم هکن وسل وا نخ یدعا ردمزال هلتهح ره كاب

 || ه دنس هک ی دی ییرکب كنيبآ بجرمحتس اوخ( ابع یرت ابجر شغ)لوا
 || هدام ندجا رعمو ردشلوا مقاو هدنسدب ركب كلوالا .E دا وررو

 : سو هلع هللا یلص اینا ناطلسالثمر دراشلبا ناچ رازوس هصن القءهدنکودیا

 | ترضحو یی روصةوروحو نج بولوپلوصو ۰ رات رم لام لوا سپارعم
 ۱ لب ءاع ون هب ابد قنراهکردوب اب یودتنا ریس یخ رک هو و شرع كقح

 ۱ ه ده اشم نیعبلا نیع یز هنسل یک ودلس نیعیلا لع دوح او نوعا نوسم وآ

 || بوروکی هجو ینج نکبا هدایند دوخابو هلوا نوعغلوا هدانز یتیقن بودیا
 ٠ هع اعش لتتها هدنامز E دتم اق نوین روق ندرلنا هن دنکو

 | نسج اماو هل وا نوح و ض ابقنا ندرلنا هدنرخارادو نوهلوا لوغشم
 ۱ ندیلاعت ی راب سو هبلع هللا یلص هللا لوس رك ر دشا يانا لهجو رو هنع هللا ضر ۱

 | ردشلوا لصاحهطساول یلعسپ یدشعد(۱1عیندزبر)بویلید نکلەداز ع

 || باطخاکا قلاخو هنر کت لوا بود اجور عهراکوک هکیدیالو کودتسا نکاهدانز

 || هلو هدانز یملعطساو البدک هلو عقاو هلماعم هله جورب دن ام لوم هلبا لوق بودیا
 ۱ لیصح فوقوو مع هیاوس امعیججوهب یاع؛یرابت نسءلوا هطساو هدننسام ەل

 ف رشمیرونرپ هلبایرو ملاع ردا رم ندجارهمهک ر دراشع درلبضءبو هیلبا

 ۱۱ رونه هل تک رب ییدعمو هلا 4 لاج جد راک و کی ک ودر وأ قر تولوا

 E ه دنربس هدنس محك 3 ارنا کرورس هکن ارب ز یدیا قلوا

 1 ی شرم
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 | یسهجن نوروک داوه دنر زوارطاق یلاع رحم هک الاعبوقلاق هش زوباوه رطاق
 قاجوبقاج وب یو زوی رب رع ندق رمش هللا لوسر یریو زدیک وداک همالسا

 | توش روک تی رزوک كزامم هنسدزاو هن ندر ه اوچو ندرا هنیفدو ن اخت ورۈك ۱

 : هراکلموب ها مدح درب تور, وریجو بودنا یفصو هسان یکودروآ و ۲

  هدن رلک دلک هلح مان هس رج اع رت ے2 یرب و ردیرلق در وبه دز واوا كل ام ۱

 | لتصاخ را هومعتوراشد لاطا یر هغاب و یرلغاب بوچاص وص جوار ْ

 یروا كک دفهدنابز یرلک دنود ندنسارغ لدفهللالوسریر و ,ردیع ودلوا

 | نود تودنا را ه دعت وب ور وب هلن خم را ج وا هلی یاد ی ه دنا

 قا وار هح نوجا هب رام هللا لوسز ئر و رد هصف یودن ود هدن راکدید

 زن وګا هب رام ول ر ؟ ند هصفح و ند ەس اه بولک راکم لالا یف ورتا |

 صا هد زا ید بویتسا ق درد زاب هلو هللا: .لوسریرب وردنرلفدپ ا اب و 1 3
 | رر قار حنا رارولا کجا نکرروط تولب روش ود « دن راک وا رادغاک بوبغا |

 | هنن راک نزد مااعرغف یربو یدرارواوب شا راف بنای الوا جمال هنیرلرطاخ |
 | عود هعان ون ودعلصا یرلقاا 2 رابم بور وبه دن رزواكنوص هدقدراو |

 نوا نس ادا ناطاسی رب وزدب ع:وداوا ناسە لب ات سوب زەن هنو

 r وای ا دا م ی ه نولا ناوت اص ی اغا امر خر ندناهع ۱

 1 ی ربوردک ودش ود تولع جاغ لوا هل رلت راشا نشف DE و ۹1 ۱

 || ند رلفدا یع دقو هربقم تن هعهو ۍلغ وا یکیا لزراچ ندب اهکا هللا ل وسر |
 | ندصرب یی هتسکفنزوقط ندراصنا ماعرطفیرب و ردکو دلیا احا یرفنجوا
 تو رکم هکم یربو ردیغود ات ر 753 e هةل رحا و

 روت هت را زاوک بورا روق ندکل ننس زوک یی ی ها رفن نوا هدنوک یراک دا
 خرگ ات ت وعدا هم السا ورک ەئ هنندم ادا ناطا_ شت یرو ردنک و دلک ۱

 هللا ل وسر یو وراد کو دار و ریخهرل ودننک ندنراشبا وا نکول زک و ندن را دالوا /؟
 تم اکتش ن دنفاحآ لسسح هلتسحاس منع ةا یطر عطا هن ولت لق ح ۱

 اندک وکه دن رکدتبا هل وا« دران | تو دیا معا وی دردل اق هک وک یک ورال ۱۰ دکدلنا

 لاعرخفیروردب راکدب بوروواو بونا هد ام مزوا رادةمرب و قیلا شعب رپ |"
 مرو روک ید هدعهود کو در وک ه دقلع اا و هو وا جلف افا رول وا مز وک :

 هزه دک و یلدا توع دەب اعاد ا: رواو یلها هللا لوسر یر و رد راق درون

 ۱ ردیک ودلک نواقو مزوا «زان هنيا ب وتوط هب اوه ىلا كل رام سو ت ونتسا

 جز
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 لیب لواالعو لج قح « دکدلبا اع د نوح باذع بونا ند مهم لا
 لب لواو راب دی نی رلرک| هلج هکن د ردن وک هک رکج ردقا وا ه ژی رز وا مهم

 هل ساعد كا بود یاب اطاعد بولک هل اع رت یعالار >ارلب دلاق هد دلت ةو طق
 هنعوو نار ۳ ندش الو ن هللا ل وسر یر و ردب راف دا وا صال ندای

 ب ویلبا را البهچتو ب ودیا طلسم تبهرانا الع و لج قح « دک دلبا اعد
 || ردیغودراتروف ندرلالب لوایرلنا هللا بس اعد كنیرلترضح مع رف هنیرخآ
 || زعوص ب وشلغا « ددراو هني رز وا یس هفن اط بالك هللا لوسر یزبو

 ا اعد دن ر هیلعو ب ورودن ود ز وب ند رلناو ندن راک دا بلاط وص ود ردقوب

 | ههللا ل وسر هني هدعب بول وا ناق ولطب وط یرا هزوکو ی زوبف هلج بودیا
 ندیکلوا بواک هثب رب یراوصبودیا اعد هني را رکن « دنراک دلبا عرضت بولک

 بلط « ز۶ بولک دی زی تب تیلک ن وکر هنا لوسر یرب و ردیع ودا واولتاط
 | د ولب لولب هدعل یدردنوک هم رج قرونغص یدلا هناا یعاقر اعر یک هدک دزیا

 | هنب یدوقدخ رزوا لر هراپ لوا لا كر ایم را رکن هرکص ندنا یدربآ بودیا

 | هللالوسر یرب و یذل وا نالتس# هبا ببس و بیلکو یدلوا جلف یک یکلوا
 || تاحاو بوقهیچ هنن رزوا عاطهر ؟ص ندقدشا + هلا رافگ ه دنسا رغ دحا

 || هنلاج كرابم كهللا ل وسر بوروتواول « رب ییک وولهراب یک ب واوا عج هنا
 یجدشاطو عغاط ه دلاح لوا سد بول واعفاو قعشلعا هنس هلج ه دنراودقا

 | ردیک دتیا ن رحزاوآ بویلکیا یک هتسخ صب مو بویل ا هلی هج رانا
 یدل اع ر هد رلکد لک ههللا لوسر كلردیا تم وص خیس هلربق ج زرخ یرب و

 || ندرازغ هللا لوسری روردیگودتیا لصف ی راوعد بولیب قح هسا كی
 || هلیاهبیط تاوصا بواوا مججهنفا رطار رفصشوق هدفدعج هن رزوا حاط هدنر
 || تم اا نوکحوا هلب اعا بولک هرمسخ علق ماع ره ی رو ردپ رلفدش رعاخ

 مزال ب وشاوط هنف ارطا كلاعرْعه بودکر رو اچ ی رب نوکره هدن راک دتا

 رس یی الع و لج قح ههللا لوسر یر وردی راک درونک ی ا8۸ نالوا
 || العو لجق>هلیا بہس لوا بوقیچ لب رب ول دآروپد ه دننبیامیرلقمرپ و بولبق
 | هنناالاهلاال هدنع اخ كهللا لوسری رب ورد غ ودایق رغظمو روصتم یرودنک

 هللا لوس ریرب و ردیغودلوب رفظ هلکنا هی ايشا ميج بولی زاد هللا لو سر دمت
 هدنر لک دلبا هب راځ ند عا یرا هعلق بودا هل اقههلبس هفت اط دوړ هدهظد رق

 یک هدننلاسب تویقوا ندا ( انار الو ادوهم ےھارپا ناکام ( ها لوسر
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 کود ر دلوا ےک ییودنک بور و تایح اکا یلاعت ہللا هدق دروا یلوتقم ل وا

 نکیا هرژوا هپ راحهلبارافک مل امر دب | رحالاموب یریو ردیکو دتا مالعا ||
 یتدرلنا بودیا تب اکش هن اک رورس ندقلجا توغجایرانراق كب اكا ۱

 ماعط ن دکوک هیرزوا كل رلنا لاعتم کالم بودیا امد برو دلاق لا لر اب |[

 لها یر وردی راق داوا ه دبعت هلی رط وب نوک ی دوکو دردنوک لسعو نو |
 هدنراک دلبا یلطم رګ هو د نو ذا رافواط عشب ندکوک هز هل اعرف نافطع |
 | مااعرف یریو ردبکو دنبا رلق و اطشعشپ ن دکوک ب ودیااعد هللا لو سر |
 | شلک ود نوتلاو زاب دیک هلق ر ند رلبداو ل واه دن راق دراو هنس ارغ كوبت |

 || جاغاتوب نوتلا وب هک هبا اع د تسیا هریمغب نسرکاراید ر وتکی رات وب |

 ود روط توب لوا یدابااعدرلاع رظفسپ رایدلبا بلط هرج وید نوساوا |
 هداق هللا لوسر یر وردکیدنک هن ایا هللا بیس لوارا هج ب ولواج اغا هدر ۴

 تواک ر ارع هننراش ریس رطاخ و تونل هصع ه دک درک یربخ كنلهاو ل میخ

 ندن کا هدنرارپ ب ودیا اله نب رانیک اونراربعیجج كرلناالعو لاج قح سبد |
 می یهروب نم عاق ل اعرق۰ دعب ب وہ اف هنن ه دنرلچ اغا ند هویمو |
 توقرارکت هرارمب لوا یلاعت هللا هدق دحاصموق جوآرب و بودیا اعد ه دکدلبا |[

 ردرغودا وا قازوحوا بورس رنک او بودی یرلج اغا هویم لاا ق بورپ و

 « دن راک دنیا دصق رکم بولکیم هل بق دساقب هن راترمضح ما اعرق یرب و ٤
 نالوارمعاح بور ورخ ندر رک هلا ا ناز بواک دروق ر لوا ندرلنا

 بولب روشود بولبزو درب هدک دتک هفن اطلاع رخت یرب وردی راکدتیا عاتساهپ اه ||
 دز ن مالس یر وردا راکد شد ةا د اسر تودنا ناکمیط رودنکو ۱

 « رر و نسا وا نوا بوروتک یلاج هرف رب بولک همللالوسر نوکر نا |
 ن وتلا یل اح ل وا بودیا اع د تا اکرو رس ه دک دلبا باط یس هم رس وک ||

 هللا لو سراب یدک هقناطرب نکروقوا هبطخ هد دهن لوسریرب ورد ڪوداوا :

 | ود یدل وا ك اله ن دعا زسوص ز٤ رار اوطو ید اب رومغب ردنامز ق وج ِ

 هکب دعا را رومغیردقل وش لاح اق بویلیااعد مل اعرف سپ رلب كلبا باطرومغب |
 اعد نوعا یعف د ب ولک رارکن و یدشلقن هغل وا با رخ ی رل وا كن هخ دم |
 مری یرومغد ییراب عز الع الوایلاوح مھللا ابن ارو رس ہدنراک .دلنا بلط |

 قفزط ررلتا وب لال ایف هلک عا اعد وب د همر دغا هزر ز وازدغاب ه هفارطا |

 | هلال وسر یر و یدلشل دفع ا نو ارطا بوکندرومغل هد هن دمو یدلوا

 ( لها )



 ( ۱۹۰ ) ا

 ةکم بوریکه نوا ن ایس وبا مع رحف یرب واردیکودلک ھم السا رف اک ی دی
 نکرروطهکرلنا تولوایک هرد ترد لوا لوا شد تواوا شخص کا ی ررف 5 1

 ت روط هدنر هن وا توش ود یع هلجت تودیا ييا راگ بل چرت | ویسا هل لوس» ۱ ۱

 هماع اع دف نوکرب یربو ردپ راک داک هب اما هلتس و راک تالوا ه دنا بوی

 دوکو ج نامود ەد بولوا بارس زی زا رب بولک یراسبئر ئالم یب هعالسا
 ردرلج اته وص یراق اویح بويا ها یی وصاماف بونیزوک یک رارپ ماوص

 اه
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 هيلع هللا یلص هللا لوس ر یر و ردب راک دلک هن اعا لابس هب را هنيه را 1

 بویق نلا دن رز وا كل رلش اط ن ل وا عضو یرولوا ند یسع ترضح سو ۱

E OOتک يجو تنم  

 ندنرج یا ل راته ه ولصلا هلع تاک وس هدن ل ارع نینحو ق دنخ

 رافک نرروک ینا هک ان یدرولوا ره اظ رلرو یک ی رون كشن وک هم دراق بچ
 ب وردن وک م دآ هنیرپ ندن رلکب زایفک مع رخت یرب و ید را رواوا م نھن |
 دن رزوا هرکص ندنعف رییخ ه دعب بولد لوا ریضاح هکنجاب لک هم السا اب | )
 وند نوسجک لام رخت هسناا دعا بوت اط هر یرللوب هدب نب وب بوکحرکشا [)
 لاا یف بویلبا تراشا ه دک دلک هتیراک ر ماع رف سپ بوی هص راک |

 ناسم رف اک هجن ندران روک بوک هلی رکسع هللا لوسر بولپراب یکیا ارد |
 هکر دن ود هعض ومر ٥ دل رلقدراو اهنسا رع ل وپ هلل [لوسر یرپ ورد رلفداوا |

 یدر دن وکی رب زن وا قل وب وص مل اعرف سپ ی دیغووصءدنا |

ِ 
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 | ندعشاه ی هلتسو وردیکودلیا ج رخ هنش اههو هنس ههفن كن الف بو هدوا |

 | ندکج رکر رب ناب روک یک وص لوا هک هليا اع د هب یلاعدو هن بس یح سد

 | بواک هل اعرف یس هلق لشهن و نوکرب ی ربو رد ارج ام یغو دا وا وص

 | بودیااعدهللالوسر هدن راکدید ز نح هلالصاح هنن جهر درا رب ولمو قرع راو |

 * ردب زاق دل وا یی سان ةلسس لوا بولغ ناپ رلش اط ل وام دکل اعد |
  یربویدردیا هد اکارلتوب میج هسلوا لب ام هرلت وب هک | ل اعر یر و

 | بولک هریمغیپ ترضح هک انفو یدل وب یدارا وص ید رکی چ اطلوا هکر دقن
 هن رزوا كش اط لوا لاراب مل اع رخت ید روتکش اط رپ و ید رب و باوج
 1 ند راص)ا یر و ید وم زکسع هلج بومی و ص ولنا طر لالا ف یدوف |

 | سه شا فا etr o ARS ۱ بولا اصع هتل اعر سپ ب وعل یپ نکودیا مک نر ود) وا ربا لق ۱

۱ 

۱ 
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 ۰ یدروک لاح وب با نال ا او ب ۱
 ه رو ف اط لها ندمألا لوس ر یر و ردیص وصح ن, راک دشا وسو |

 || كرلنا بودیالقنهرب رخا بوچ وک ندنرب یرلخ اط هلی راشا هدنراک دکدتسا |
 || هلا مرکلع لسو هيلع هللا لص ملام راغی ربو ردیع ودلوا عساو یرارپ نکا
 ا کلم وک ندرم م مد یعد و هدکنج نیح سب بوردنوآ هبا عرب ی ههجو

 ۱ ۳ رد قرف نل 9 هدک بابا دان رف هلن رمضخ هللا لوسر نداع لوا ان تونص

 ۱ TNE E تاث اکارورس وک ل

 هللا ید دطاق هدف سس دع و تر زاد ا

 نکلو بورکهسٍ اج رضف مدنیح یب دل وا شمن ایش وق و شفیک اتهنع ||
 ا وو هما سهل هک را اوافق
 هنب رل هلاکو ل رار اسو نیسج و نسح ه دقد روص وندرد بس هغل وا

 ع ودل وا نوزع هغ زافدل وا یسک هل وعل وا « در وان کد ا اى ل رين او

 ها ل رابیم بورتسا ی رد یہا قدموا تغ اید هللا ل وسر نیکم ردات

 ی هل اعرف یرب و: ردیغ ودل وا رس الطا العارلب ر د لو| لاا یف بویغص

 | ملال وسر هدک دلبا اعر نش هلو ر ون هزوک بوک یرات مس زوکرب ندولس
  یرازوک بودیک ی اجعا اا ف بودیا تواب زوک ترا هلبلا كراسبم |[

 | هنسهک مانرذنلا نی هع رخ ن دن رلکب هب داب یریو زدیغودلوا ینارون بولیجآ |
 هنغودب راق نکبلو بولا ىن ىت اخ هبسنو هببسح رب ندع دق بولک, هلاع رخ |[

 نخب اعز چخ هدک لا اثر اعد ونکی و زاانوهتساوا رکیرازکت ب وفل اھ
 هاما یرا ب ونه زات و بولوا رکبنوت اخ ل وا لاا ب ومقوا هللا ء ابجسا

 بوروت؟یرب هکر ون اح ی رلکدیدرلک بولکییایعارب هل او رگ یرروردیکو یک :

 تد اهش پوک هلبد ر9 اڪ لوا دک دید نوسلب 9 اکس كسا 3-1 نس کا

 پو دیا :اعد هلال وسر یربو ردیک ودلک هناا یب ارعا بو روټک نیس هلک ||
 || بولک هن وا ر هجن ند رانروک پول وا نوتلا نکیارویت یس هقلحیس ویق كلو ارب ||
 ۱ هزه ند ار یس هلی ثر اج ون یرو رد هک رچ۴ یراق داوانالس» |

 دز رک چوب عج دنر لکن لب هروک قاب, شنا نبلق | ربط هزب بودیا بیلط ۱
 ھم اع رڪ یرب ورد راک دربی وک ه نچ بود اب شش 25 ع رڪف ندو اربط ِ

 اید ند یلاعدو اع” ق < هدکدلبا تد اکرم نال رود ههحو ریا 3 ٠

 نيج ر وب هلکن ایورپ اب درگ نوت هنا دوا هنیذز وا عرب اب
Sw نفر 1 ِ ۱ Ak ره E 2 zy + ا هک 
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) ۱1 [( 

 ندیروس هل ء1 وا فیعض هک ردشل اق رغ ویق یشب درب هدنو قجا ردق وب
 سد تولد ر و کنش اکب ینجوبق لوا هللا ل وسر ه دک دید ردشل و وقیلا

 ب وق نلا ه رزوا نویق لاطا یف مل اع رف ه دکدرونکنیقب ین ویق دبعم ما
 | تاش اکر ورسو بور وط « دنکوا یز وک نعپ بویط ز وق هليا یس هزه

 هرکص ندکدنیک ب وا بویب بوغ اصنر دوس یس ولطقانحرب هللا
 نکدناهللا لوسر بولواد ی ےس او نولاربخ ند هەق و ام تواک یرا لدعم م

 ه دغ ان بوشاب و بوشود هت درا كلاع رق ويد ردراششک هم اح هب ۰ بن

 هللا یلص هللا لوسر یر ور دهصق یب دراو هيه دج هلي هلب رل هنس نالوا
 "لوک دن رک دتسا هز بولک قلخ هت اب هل راشد رق یضعن اس و هیلع

 | یس ےھت ب ورودغاب رومەئ نکیعوب ط ولب ه ه دک وک هلیس هجا نراشا هت ز وب

 هش اط رپ بوعیج هع اط بوحاق ند راذک هللا لوسر یر و ۱۳2 السا

 | تولکرا فک# دعت بول وا والب یغ ودنباتط هدنرزوا شاط لوا هدق دنابط
 هلن لوسریرب ورد راک لک اعا ه دکدروک یک ودشا رب ی ہی ءار اہم ہ دش اط

 | ء دق دنلق ووابودز | لوب یس هق ان رع ت رض ح نکیا  دنس ارغ كوب

 ندتما وو ندیعو ند رلک وک و ندرا رپ داب بودیا نعط نيف انضء)

 هدنرلک دید نیس هيب نکودبا هدنفیس هود لر هکن د نس رولب یکمرب وربخ
 ناالف هد هرد ن الف راو سپ بور و نربخ بواک مالسلا هبلع لیثاربج

 لب لاح ل وا عق اولا یف بورپ و باوج لاعرطفوید ردشعشلبا یرالوب هجاغا |
 تورلا اار ف هلبا ی ر اوت هڪ ى ی ولو

 تودلزد هب قریب رده ود شم وروق قالب هج مز كاسا ربیعی رکا

 هلم وق یرابر د ل وا هللا ل وسر ه دن راک دید رتسس وکه زم بودیا هود
 را هودولن اچ ب وقل اق ب ونکلس هدقد وڌ هنب زرز وا قلا كل رابم و بروداوط
 بلک( هتیکرب هملاع رف ند رادع یر ورد: رلک داک هن اعا یس هت ب ولوا
 نودروتک نویقرب انا رورس هدک دا ت تن اکش ود یدل افیدارف رع رانوبق

 دعا نمو ب ول زوق یز وو شع: بواوا هک هدقد دفصییس هقرآ 4لا كرابم

 | نوا ندب اهگا نوکر هللا لوس ر یرب و ردیک و دلک تاکرپ هدي ران ویق كرلینع
 رلت وب یدر ولب ز و رب ندو ارا ید را ز دیک هنس هلق سهام یب هلبا یشک یکنا

 || رلن الرا هکرلپ دروکراب داک نیقب هکاتفو هل وا یس ولتا لرم اغ هکراب دنا نظ

 || مالس هلبادآ هلاعرخف بواک شعایسو روس رار ون اچ یی رب هل اب وران القو



) ۱1۲ ( 

 ین اربط نالوا مز ال هپ اب و قاربط « دل لوا نکلو بورتسا قاب دجسم |
 م زال هیانب بوسا لیبرب ل٥ یحا بودیا اع د ه دکدمرک هلا كسکوش اطو |!
 || ۰ دنا « دک دلبا مد یی الو رعضنلا یب ی ریو ردیکود روک ېپ هتسا رکنال وا :

 یشاط رب ام ر سپ بودیا تب اکش ندنفنقوص رات السم ی ودلیا نکاس |
 ردیغ ودل وا ره اظ را وص رقا ن دش اط لوا مدن ابه بودیا فاوط هرکیدب |

 رابه ب وم وک سا ه دبر زوآیل وب ك ادنارورس یه ېا ی هع یرب و :

 الصا ب وک ندلحم لوا هللا لور ه دک دلبا دصق وید نوسق اب ییرلقاا |[
 بوډا لنت دن وا ل هع بوعل ۳ ندن رب سدا لوا هدود تویلیا ررمط رات

 كسان دیزهلل ا لوری رپ و ردیکو دلبا لک بوقاب یب ابساو عاتم هلجو یوا |
 ن دنا بولب را س اطرب ب ودیا اعد ه دق دغ ول وب بول وا مب اص یس هقان 1

 هلع هللا لص ملاع رٌعفیربو ردغود1اق ندنل و بون اکادب ز بوقیح هودرپ ۱

 2 0 دز رو دقیحندراه هدو بور هراغ هلا رکب وا توقجد 5ک لسو ٣

 تره هپ هنی دم٥ دی رب و ردیراق دلوا یش ادلوپ لوي بوشود هنن ایرارون اج |
 یس ار كسم ۱4 اد ن دن وا یراق دل وا نکاس هد هکم هرکص ندنراک دیا |

 كل وبت ها لوس ر یرپ و ردیکودلک هن ایا یس هج ندرلیشد رف بواوارهاط ۱

 ه دن راکدتیا باط ه زم بویتسا جاغاولشع رب یس هن اط فن اط سپ بوراو |
 واشع رب ندشاط لوا لالا یف بوصاب نغ اا كرابمهنب رزوا كش اطرب هلا لوسر |

 هللا لوسریرپ ورد رلکدلک هناا بویب ندنشی ناخ ف اطبولوارهاظرب جافا ||
 س بوعاح یل ام رف اهنع هللا یصر هعط اف نکیا هدنس ازغ هب دج

 یسهلبقماعی رپ وردیکو درو باوج بودبشا ند هيد دح تا اکرو رس |
 هنا لوسر ه دکدلیا تم اکش بوب درد واز وط نحوي وص بولک هل اع رف

 ولت اطرب بوز اق یلح ل وا هلیبق لو | سپ بوصب یتغایا ك رابع «دلحمرب |
 هرفبولک ههالا لوس ر دسا ی قلخ یرب و ردبعودل واره اظ یسویف وص |

 نکیا هدنرزوارفس هللا لوسر یربو ردیکوداکه ایا قلخ بوت شع ندیل اچ
 نددروخوب ندنبح اصهب,>بونیابوراو هنن اب بوروک هبقو هیمحرب ندقاریا
 | رذع نوت اخ مان دعم ما نالوا یس هبح اص هببح هدکدتسا كج هي ندوس

 تک وغ التوا زعرانوبق هلج ب وبلد
 1 ج 5

 | زغردف هد روع و هد وس ی دع“ رد

 ( ردقوپ )
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 رو ۳۳ وا ه دعا ب وز نیس هک تد 10 بوم ا رگ جسد هد ا

 / هک ددم ب توروآ هلق وخر یو لوا هدن راک دنا ٺاط رھ رنا تودنا

 هب هب دم هللا ل وسر یر ور كۆد روتک نیشداک ت ترا مس زاهد ت تر

 کف: اه هللآ نظر چ“ یر ورذ دن راک دی ت وانا ڭا تۈ هدو

 ردنع ودلواز ضو ودان الرصا ب وراق یخ هز توژوط تو هما ناز ت

e. — 

: ESTES بم 

 ل زن هدن رلک دن دا دارم قفا شنا ب لوق هل زم ولف تب نوکر یزب و |
 تالزبم یکل وله دن راک دج وک هل مم رخا توقلاتر ودنک هلقلوا وا وصو زاط
 کر ورد راد نالو 4 هنروش الو دهب ةراو کوخو کد مش ران اب یزلعغاما

 فاوط ولت كوا وێ راک دا كن هک الم هد راقد روط هدن اف رح هللا لوسر

 هرو د: کی ولت ر هد اراق دراو هثس ارغ قناط یر ورد: راکد روک راک دتا

 ل

 نکنالکد قامز هوم هد راکدانا توعد هک د نان ارغا یے دد یر وڑک کو دانا

 مسو هیلد هللا لف اع رذف لب راسا ٥ رھ مود نوسریو شی زع زل>اغا |
 2 ازغرد هدا لوس یرب وردنک و دروتن رل هاوار رذاو یزلجاغا تودیا امد 1

 هدن زلنا روس همت ندد اڑک 9 نه وه تو ناو وکی اةن واف وار ۱

 قنا تونل و ةن كح هاو الج هب اما نوغجآ یرلن راو نکن شطاح

 لواا اعرف سد بوتا ون نوا یادت جوارب هدنتف هنع هلا یضزرکب لا |

 اک NEI بودی: حيوا .هنادكاو تور ودشر 3 1 اوک بولا یتوا ۱

 یر ور وا و و دليا ولت ا ن دفء والا و نا نل و هل غا ول ادغ

 چاو خ اظ رب هدشناب راب وکه دن راک اتیا توعد هن اما ییلها قیقع هللا لوسر |
 تعسوهنب رب ۇلاق نذل ل وا"عاط لا لدو یرازب نصب نکا تولوا |

 توقماق دن رباط لوا هلت اکرب یس اعد كمل ام رطف هد راک هلند نیم ةلوا |
 هللا لاوس یړو رديع واوا و یر عر نم كرلتا توراو هندنالو ماش |

 اع 1 ۳ 2 1 (

 | ردیغودلو ارهاط هزر هدنرافدلا هننرالا یر ره مهڪ هللا یتضدلعو نامعو

  توعد هد ی رلود دک اغ رسب ب ورونک هلبت نررلت رھ وجو سیلهرپ

 ۱ هلص اخ ر رب و تولک زاضنا ه دو دود هش وا كنن راصذا ث وبا نا واک

 ۱ تولیصاو لو لوا کاپ را جوار هلی رایت اغرق ەدن رلکذید ردررب ساز

 توق وص هش ا لا كراثم اعرف نکنا راحت یئ ر لت ون اخ لجهد رک دطا

 || تنااکحو ماکت هلصصف ناتساو تباملا هت و2 د تو اک تد ل وا بورغ اخ

ESEREN 
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 ۲ سست سس حوا سس سست بک سنت سس

1 
 ra 1 تام رم ل ا را

 ْ ردنکودک دانا ت کج نګو ت تو اک ش کا تولک ه ربعد ی وب رک داوا

 تب اور هلا عدن e قتل اسرو ت داهش هت وب : تولک دروق رپ ی رب و
SS 
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 توھیح یزوکر هد ین 7 ع SSE و ندهار کير هک یر وردم رک ودشا

 | 2 اس لوا بویغض هلیلد تود هر للا ارام لار نکنا شک هناا
 ما 0

 ندن را رب یل وا اله ل رلکرشم هدنس ارعرد یرب و رديعودل وا نوبسوپ
 لد هتمامو مو یر وردب راقداوا لاله توی روق نداح لوا ردنکود رپ ورخ

 | لوا هرز وا کود رب و رخ لصتم و ردیکود ریو ريخ ندنرا « داح قوا عفاو
  هکردرانوب ینارصم نالرزاب هدخراولا قارشا سیرد هد مایا روهظ ثداوح |
 | نال وارداص ل وا ندن ره هرزوا یغودنلوا ن ای هدیربط اماق یدنل وارکد |
 راد نال وا ی كراینب رف یربورد ر ا یس هد ندنرا هر ۶

 نیس رم .دهد- او نا هدنحاو بول ران یکیا شاط هراد اک ل ویرپ هد هودنلا |
 ن دز وا تو ریزان نیر ھوا یزد لاح لواو بوت جاضایکیم ما |

 | ید د رادو ب ود شرا یرلعل وف لع اصو بولیحا یزوک ازوسز وک

 | ناسل یصنو بونا رک هدزعا شاط هن قصد بولت را یکنا هدعب بودا ے کن ۱

 هن و تواوا ناهنپ هنا سس هلج هنيه دعب تودیا تد اهشهش وہ هللا و

 ه راب یکیا یا قیح یک ک نکیا راو نوک هددیح لوا

 هژبایراشا هدعب بونا هن رطح ریمغیب یسا ر و ب وروط هدن رپ یرپ بولوا

 | یربوردیغ وداوازدن وک هرزواقپ اس ب ولسا ب ودیک هچک بوراو هتیرپ هتي
 هللا مش رات بولنق نی زامن ه دمت دم مع رف ۰ دک داوا یش اج ین اطلس هشبح

 مانایدنالا میچچ تار اما وردیکودلک تسارهن وک لوا یتافو هدق دنلوا باسح |

 یر و ر دروهش»ی کن وک ی رب ره هکر در وط سم یر ه ره هجن جد هدهلاسر ٤

 دن انک یغاط دحا مالس ]ا د.1ع هللا لوس ر هدن وک یغودلوا یس انرغدحا

 || هنیرز وا س اطر یا كرابم نت هراد سپ ب ويعو بوتس ا وص بورونوا |
 ا رلقح اویخ وران سم ںوقیج وص ذیذارب ن دش اط ل وا ل الا یف ب ورؤا

 | دنیدنک اغارپ ۰ دن راک دلبا بلط هرم یرارفاک شی رق یر وردیکو دچا |
 لیا ینر اشا هدعب بولک هزورمس ترضح بوقرج ندنرب جاغا س بو اچ |
 هلاعر حق هلم وق ودنک هبتع ندن رلوالب راشد رف یرب ور دیکودتک هل مه |

 ششاطلواو بولاشاط رب هلبا el مدا ی دیس  دکد لیا بلط هرم 2 بولک | 1
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 1 هل اس ول 6د ردشم لا فیلکت ۳۳ هللا N! i ارال

 || لر ترضح م السلا هيلع هللا لوس ر هدک دید زم هرو باوج هلیوب
 ِ .ن در اصلا ه دز احوب یدروکز وس هب رک هلته ج رهو ی دابا لوف ی روسو

 || شرع وید مل واریغف هلیاناسحا و ماعنا نس هللا | لوسر اب بولکهم الک ی سپر
 ه ۵ دا ج كرامو یدلبا و د مالسلا ar ی هللا لوسر سد روش وا در ,حاص

 : زروم ًااک وب یم الا سفن یف بو رپ و باوج هی یک لوایداواره ه اظتش اشب

 ٣ ردشمللا صا یکلیل ناس>حا هب | عفو یکم رب ودق دص هر العو لج قحا

 یدر و ود روذعم كس ردا قافلا هلق رط هن ره

 (تارعتتاماو ) ۱

 زنددهرج* ك ردشعلوا نا هلا ریه تب اور هک ی ر هریک
 1 ن دګورد هان

 روډ ندرلللوا ر وهشمالاو ردلکد نک یس دل اص لاو ردشع هک داود

 3 وتو ن وسل وا 2و لب .ص لک رب ن دعا قآ اسر مل هیلبا نأس نس ه ره

 رھ لوا یدعا ن وسا و تر هش یک هل اسر ر ولقرو ز و ن دن اسر

 ۱ E ق روو میظع ن ًرق الوا ردوا كد هته اب م وب رک هعطع 1

 لا و نم هي دردلط اب اکا هک هرکص ندرلتا 1 ه دیر وصح كرو ۷ ج3

 ۱ تراشا هرم رب كرام ی 9ج هیلب وس روس هسک رب یک یس هروس ریص 0

 یکن وک یس هزګ ون هدب رهو ه دقرمشم هکر د.ضو دلوا ى یکیا یا بودیا

 ۲ راهطار داخو کودرس وکقدنخ ندشنا هلهج وبا یرب و ردروهشمو رهاظ
 : ی۳ هلک ورا ندان اكٿ ز و یعب لع ذحی رب و رد هغ * رج یک ودلنا

 ایت زولوا هکم یرب و هش واق هلاع رف هن انر دیس همتا داب رف هليا قایتشاو
 1 هکر دکل هدانز بار شو ماعط جد هدا حاق رب یرع ندناو ۵ نجا تو اض

 روما یر و یدرواوا ۵ دانز ید هېل هت ۵تن 2 هارب نالا هڪ راق دن وصره

 | هدنرال اوس كراغکرک هکر ذپ رلکدرب و رخ ندکحهلک و ن دشمک نو ندهاغ

 ! بوقاراوص هلت وود ندنرلعم رب لر ادمیرو رددوا عقاو ه درال عی رغرکاو

 د ا یس راب س اطر دنحوآ كرابیرب و ردیعوداوا مد ناار كعلخ |

 روصح كغ دنکم اط گلد هرز اد یر, ورد ودل وس هلا a ناس ] بولک

 : تور و مالس کا ۷ ۳ اط یر و ردکو دتا ليله و ٩ a هدنش ر

 ۲ ودلب وس كثب I زوق ش هاوعآیربو ردن ر دد هلا لورا كب le مالس ]

 هکر دی د ایقنا كرل اغا یر و ردک ودلبا ناس ین دس اف دصق د رافکوردبک |

 ےک



) ۱۰۸ ) 

 | | لف افت ندنا هليا وزرا ییدنسا رب و ید نعروا هنیز و یتبیع ب ودیا بیعد
 0 فال هب د هک هلهج و رب انا ید زل وا تغلم و ید رونا نع روک عد یدردیا |

 | ینا در ید روک اج هديل وا ذیم وئو یدزعا سوی ندنا یسودنک ||
 ۱ هکلد یدرد رل وا لصاحو هل و ید رسا هن وید رسا هن ب ولک ن دکل زب :

 ندهنس ح وا اٌعادو یدرولوا دروم هلع طو تدابع س بوق هرژوا لاحو د

 ی ربع ندهللار 3 عل ر در یک ع رکا ردانر یر ذکر در درآ ع سقت

 ۱ ید یا كعا تاک:رایر .E ق الام ANNES ةنشب

 3 حج واو كطال ر ال والوق یر ! نابم ار هر رحاو هد السا ۱

 0 و فک الات یک ؛ وس هدرا یعدیسعاءات یک مذ یثکر : الوایدردتنا لر

 ندرلئوب ییعوطق حا رار دوانالوا مزالیسهلت رو ااعرمس ی یکلیا تروع :

 دصق باول دنزوسره نەی درا: وسیزوس ن ایلوااجر یاو هللا لوسرادعام |
 نوکسی رب رهو بورودک !هغشآ شاب هرلناروتو ا هدنناهدنامز کو داد وسو یدردیا :

 | هبکروا هکر دراو راشوفهدنززوا ی رلغ اب كرلناهک بوک درداکدبوخروطهلاراقوو |
 | را ودنکو یدرا راکید یتم الک لریمغیب هلب داو میلست یدرا نما دل ويد نوس |
 كس رار ربامایدرارلب وس هل س اتههدرلن اه دنامز کودتا توکس بودا مات یزوس ۱

 یدراراک دد بورونوا علا هب ادعاه هدا د وس یر یدرا را E هدیزوس

 هللا یلص ملام رف هدنراک دشا وکی رورضلاب درب یتوداوا عقاو كف هرلنا ||
 ۰ درب رب الن و ید زل و کب کر البا ید رەس 1 وک ین-بید راردیا مست مسو هلع 1

 یسافج هلک بیرو 2 زنسوک ن کش بچل یجداسا رورس هسایا ھت 1

 هللا لوسر هسا ارح هلت طاع دوخانو A ار وسزوس رب جراخ ندیدای »۹ هراکشا

 ۹ E یا هسر ر < نا بتونم ه دیاریص ی اڪڪا رکا کاو یدردیا رص

 اب اطتحاح رب هک ی نایت یدرر 92 ود( اودقر اف هجاحب | اط جدا ارادا )

 E 7 اجاها و یدرلبا تصد وب د كرب و نک Ns ه روک ساک 3

 ردلکد نک یدعه دوخانو یدردیا اطع كج هتس راب هلا یدزع دردقو |

 اطعاکب یدلک هلاع رف هسک رب نوکرب > یدردیا ه دعو وید نیسلک هک |
 ه دغ اب یدعش سو هلع هلل یلص ,لاع رف سد یدل: وسوپ د هللا ناسحاو |

 یمج هر واکس یدع* هدک داک كج هنسرب اکب هکارخوا هن امافردق و هتسن

 تونل وب ی اح هدنا هنع هلا یر رع دق د روب ود ن هيلا ا ضو هاکنا

) ۱( 



(1۷ 

 || یدیشم ردلواقرهپ انی واح یدرانب وا هلبا ییسو روا و هدنلا هکی دروک | | 7 2 رود ار سمت تر
 | هلا لص ملاعرطفک اتقو یدرروط ب ولوا نور هنکودلوا كن روا ل واو

 || مفاو ج دن یدروص وب دردوا هص ن وجت ی دروک نوزح یتا سو هیلع
 یس ورواب شوق ه ربع اباد یتعپ لیلا لعقام ه ریع ایا ا ه دک ودتیانا یلاح

 ادع ام ندن ویو ی دلا هلا نغج رط اخ و د یدلوا ن د هن و یدا وا ن وجت
21212: N SAUD LTRS IV e 
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 هدنس وراب نود ه دنډنام هب دم لها رک ار ز یدیا ردامم تاغ هللا لوسر 2

 || هدق دق «سفط ندنوا نوجا عرف لوا یٹکر هسب یدل وا مقاوداد رفرب ا
 هرشطلوا ندرلنآ هکر لب دروک نکرواک بوئود ندر نراپ وقدان رف لوا ۾ اعر

 ِ هدر رهكن او نعو ه دعلنفنصیک یس ارعدحا صوصخطا لع یدیاشم اهقیچ ۱

 1 درک ر ههدهرکو اعم ادعام ندرانوویدشم الوا مق او قل ر اندن ر انا رورعس ٤

 اا هدنس هقراو مدردیک هج وب هلبا هللا ل وسر نوکر ن هک هتن یدیفوب یړیظن |
 سد یدیا شلک ندنارح هدشیالو نع یدیاراو یرلم ارحا كلاق ی زراکرب

 1 فوفو یدشب اب ےک هنعارحا كهللا ل وسر ءلداک تسار هرارج ن 44 1

 ا درج اه ی هلب و ی دکح كو

 ا را

 هنعاضواوبودیا تافتلا هب |رعالواوبویقگا هللا لوسرالاو مداوا روض کب

 اما و یدابا صا هاطعو ناسحا ود لړ و هسذر ادعء و کوش بویڏ وک

 ۲[ هلا رکذ هللا لوسر هک رد ران وب الا نانیل وا لقت هلتا ور ییا نب هللا دبع
 هہط> و یدردازوایزاک اس وصح یدرلد وسزا هل اغ مالک اندویدردبا قوحب

 شاوایرا نک ر دیک وب وید زایا مالک لی وطن ه دهبطخ ی+یدروقواازآ |

 | راهساک هثناب نوا تحاح ضرع رام وذح وراك مو رانوتاخهربقفو لوط
 || نیسح اماو یدررلبا اضق روقلالع هسا هن یرلتجاح یدنم هلکا قلقوج ||

 روناوا ناس هکر درلو ق الخا نالوا تبیان هلا یی اور ایهنع هللا یضدلیعتا و

 هبلع هللا لص هللا لوسر ندم اب ن ؟رب هکر دیا یرلتمطح نیسح ماما س

 | تش اشب اًعادهفالوسرەكىدلبا رب رقت هلهجووت هدکدلبا لاّوسقرس كلسو

 هل اغ یف الخاو یدیا ه دناکش كل وک للضتم ی زول كرامم ینعل یدیا هرزوا

 ۱ قحاو ید نحوس یکلیوس یکی یدیا نور نددحقک المو یدبآ لزوک

 ْ ییهسکو ید نر واضر هتحاصم هرژوا شوم الک شح اف نک لرو |



 او یر یا
 درب

maaتب سس  
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i ISTE De IL هی O EE | یس ودنکات ید نم ردنودیزوب اکبر ندینک لواو ید ا ىلا كرم | 

1 TEESE 

(Not) 

 یس هلج هسا اص لب 5 ۶ شهرعا ه دنلافصو هدئشاب اراده هدن امز ی رلکدلواو

 ۰ اصوصخندب را 1 اماو ید راو هر ن یچرگد

 هلهح 9 ردوا ناب  هلتاور نده: هللا یعد هتل اک هدا یاو یدنمر

 ید علی وس هلا دسک هدراژاب و هدوشراحو ید رو اضطر ید دنک و دنلد وس

 1 زوس شحاف هدنناب وی د زد وس زوس ارب و هيلع هلل لص هللا لوسر هک رد

 | ودنک ند هسنکرب ویدا راتخا حج صمو یط ال خا هد زکه ل وا واو

 نده کو یکعا ودع دکلب کد را VIC ارح ةا وا رک اص ° ۹ نرود

 a دنزوب ازع سو هيلع هللا لیصهبدا لوسر هدنرع عیجویدرروک لوا یکه مک

 قالوا ناسا ودنک بوبلوا یدومههاک هسلواولعا راتخا ییرباصوصخ

 یلخمافل ود یک ندا روند امد وندن ایعوندنلها یرمعندادعا ۱

 | منمندنا قلخ هساوا ولغل وا دع هاکیناج رب هک كن هنسنرپ و یدرلبا رابتخا
 | یدلکد شعادص ماقتا هسیک نوعا یسفن ودنکابلنا ناطلسو یدردیا
 ندلاع قلخ یضغ هدا لواړک هلوا نوحارلن ای وط ین یهاكنسا اعنهللارکم

ر ہیک نیلعت اعام ندرلنون ییا ر رفح هلته ره ی افتاو یدیا ۳ دان ز
 ۱ ه

 ی ودنکو هد هیر توو و هدم ٥ رط نا اع صو هد ر عج ندواو هد هم و ر ول و

 ٤ هللا یر هما مو یدرد ه و رابه و وو ی دروس ع هد دعا بدیطت

 | هدق دنلوا لاوس ود ردرا دعم هلشدا هل هګداوا ه دوا هللا لو سر ند اهنع

 هک رش ود یخلاراكن راتقو زاگو هک دلوا هدوا | اغ هکر دمر و با >>

 كن اخ بوراو هدم هک دشدب یرلتفوزاغو هلا تم دخ كل ابع لها

 ۱ تباباهلا ی اواز و اماو یدارا دیقم هللا ید ابعو تعاط

 دسلوشراق هک نطاسو هيلع هللا یلص ۽ !اع رذف هکرد رلنف قالخا نالوا

 هللا لوسر رعد قلا هنسک لواات دن لا فا ی هانا E هلکنوا

 هللا لو سر لرینوا هب راج رب ندنرا هپ ر اج هنی دمیریغندن وب وهج: ردنودزوب
 رح هه جوو »و ن دنق التخا ه دعب ب ودنا تم دخ واسو هلع هللا لص ۱

 ۵ 1 ع و هنلها سر

 ین یدلوا مقاو كد فوا هر کر اکب هدنګا تالس نوا لوا هک م دمروک ۱

 ۱ ا نوڪ و ىدا وس هل ینا هدمقح ےہ نکدا ز وس "یرح ر كعد

 هو ناخ ناب وو اکاو ید هل دی ابا هلی و توک او ا |



( ۱۰۰ ( 

 ران روک ی لس و د.اع هللا لص هللا لوسر ها و ی دردنا تم یرو رسان

 هللایصر لع نب نسح ماما, اماور درلشابا نایب ول دزکحهروکهرکصهن و كدروک

 هدنناذدح سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر بودیا تی اورندهلهییا نب دنهامهنع ||
 می ظعل توبل ولوا یا جد ماع قلخویدیشادارپ ناسا مطعییعب یدناولوا ۱۱

 هلهجو لو اهسررب واص هح یا هدنراهحهک ردیلاج ك رامعا.صوصخ یدرار دبا ۱

 ینعبیدیاهصق ندروابوب قو هجوب ندراولب وب قلبا یراتماتورم سویدی ینارون
 ینارونیسمرمش» وكيک ینلاو رر هنو لو هنیشاب كرابمو یدیا هرزوا لادتعا

 ماخ ی وبو ك ریس ی راشب د ك رک یف هو كوپ هن یزغا كلرابع و وان
 ی الا ورد ییادنا تولوارار ین راقو یسک کا ید هدوکو نص م یک شوک

 نوزوایرلجاص قر یصب یسکو کو ق رکلاق ی وا كني راک وک العمو نوزوم

 هک اب هګ اب و یدرروب ك رويل رک یف ارطاو نکو اه دنا نمداو یدیایصب

 دن رزوا تع رسو یدردبا لاعتسا هکمرب ومالسیدر وئوا از هک

 هذ ز وب ك وکو ید رار روک كي یدک ن دت اچ قلا كل وب و یدرارر وي

 لزوک حس و هلع هلآ لص هللا ل ور هک رسم روج هند هللا یضر سا

 هدنتفص ولا نعپ یکرد یس هرطق ره كني رد هدن امز یو داردو یدیاوا زکب

 هعار كا اکرورس 9 دلو نع و كەسە ر جد یدا مالم هل حو هیت

THE 34 

 | دوحو یک کلا لوا ندنا هلن دیا فص و یتقالخاو تافصو یلاکو لاجو

 | دادقمرب یجوا كنئروب كلرابمو شعشوا هن رب یرلشد هاو نو زوا یرلشاف
 قیلخو نسح اصوصخ یر هد یلاقص راس و ىدا لر کارا «رولتا

 | ندنوبی دزمش وا ه دننسامیم العآ كنسکوک نەي یس هلک یی وکهک هاو

 | یرافاناو یدیا لکد یی قیرهک واو یدیا كبك یراهیا یلاو یدیاراو طخ رب

 | ی و ۰ ۵ ea 2 . هوای همتا هنگ تما رهو دخت رب تمنا غ د ا دک

 || بوکا یتشا نیشاب اب رکا عی یدیاقترا یس هم هت ز وب رب ن دنغ و دقا
 : ن ده رع هزذا یر نسا هللا م4 جر یدسرو لسهو یراخاما و ۵ دردک

 : ه رکص ندک دا ناس ی اوص نانلوارکذ وب هکر د راش ایا ب اور هلهج و وب

 "| یالكهالا وسر مدعيا هش 5 یرلکدید سالطاو هر رح یدو یدرونیروک ۱

 | ندجابی دو ندوب رح ی رللا كلاع رختیتعب هلوا عالم هلوا قشموپ ندنال

 ۱ راب دلنا تافو ب وروس رگ لس جوا شع او هوا كي ىس و ك رلنا ن دن



 :es ن 113 هو یاس اد هم ۳10 کال ا 1 ۹

۹۹۹0 

 ه رژوا میسر هن توشلا ماخااو 7 راکش اید دنا ی زا دلو نيالا نا

 : ندنیحرس ن ف E ی

 ۱ رلیصءب و تور ویب هل دل وسل واړکو نسوا RCE د هللا 2 وسر ه دک دا

 ت رفعم ندهللا ن وحا ین یعب ال رففذسا سا ویعد تال هللا رفع رها وق

 || درجا لدنک نوجا ےب هلون قعی تالو ت ید اعرف ب وید نب راپا بلط
 ( تانمولاو نینمومللو كن ذل رفذتساو ) هرکص ندکدید ااا ترفغم |

 رافعتسا ن وچ رله اکر ید ك ران الس نالوا ندت روعو ندزآ كنودنک ب |
 بوراو هندس افق كهالا لوسر مدشلاوط كل ذ دی رلب دلبا ما وب د هلی |
 ه دندن اج لوص و هدا 1 ام كنب رل یکی مدروک هلی وش م دلق رظذ هنت ون مخ |[

 | هلا رلکب هایسس یک لکس هکر دیا ه دلکش رودمرب هدکر ک یکه دنج وا روک |
 یمدیشلک هرب رب ت ا کور, هام هک وک یذشلوا 5 ۲ هو شف م :

 هللا لوسر توبن عاخ بودیا تباور ند رع“ نبرب اج یدیم رت ندنیپ دحاماو ۱
 نیحرکوک هکندر ركب هبارج هر ه دشسارا كنب ا اسو ه يلع هللا ىلص |!

 نالوارهاط ه درب هعف و « لر طبی کم دآ یعل ید ارا و ولکد یس هط روع :
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 اما یدیا ررقم قال زف یکی س جک لک ه دنکن ر و ی دیا رودمو كرب یکزب :

 هب وک: وکو ناک عل ی دزکب هنس همک ود هل هنر زوا ی اور لس |ا
 ۱ كياتوبرهمراربد كلج هدعو رو هیس وات هد ی 0 رب نالوا صو ع

 نر عل ید کم رشات ٤ض هدنتساو ردعس ییاویدیا رودم یک یس دم ود

 هلل !لوسر جابو ی دن :ب هزاب تان شید کلر کو رادقم ر هد تنسوا |

 ۱ ناسحا و اصءع ور o اإ گلاس ات بس و هلع هللا لص :

 هدهکر ب قعسو هل وصح ویکلکک لک وک ن الوا هدرانآ مهویندیا ه دكا |
 رک هدن رگ عیجو یدر دا لگو رص هرس اھ هو كي ادعا هکر دا قو

 ۱۳ بس یرازوس هل ب وی وس زوس لاج هعقاو هفیطل درکو دفاع
 ترمشعویدبا هرزوا تک الم هلتاغ یراتعبط و یدرل ا تاال د هنب رلتم اةتساو |[

 هک هلی وثیدیا AR هلم رک د وجو رکا كسان عج جد هلیتهج
 هلا هس !واشمر وک: ر ؟ره لواندناو هسروک یمللالوسر هنسک رب بد د مس ا 1

E 2لبا ب بہ وا طالصا تواب ناو  

 ۳2و و

 ) یرورمضلاب (



CE 

 هد ام FE د افهص هززا 4 هک توانا تداور ندب 3 اطیا نا لع اص وصحو

 | یدیا لکد یلب وب نوزوا یت دوو هيلع هللایص هللا لوس ر هکر د راشم روی ۱
 : لدعم ولد و هن روا نکلو یداکد كح هید هم افلا رص تول وا دصو یو

 || هک ەي یدیا قجا ريآ ندنرب رب یراشاب یزومواو یدیا ولتیه نوزومو واتماق
 | قاب نح رف هدنا الصا هکر ولوا قلاب هلهجو ربو یدیا وان رغب یصب
 | مدنک ندقلقا هکرولوارغا هرق ۾ وکړ و روش روک هرزوا قاقا درګ بويع“ راق

 للل رق ییاض ابب ك و لکا یادغب بویلوا یخ د ن دن کمار وشی رق هغلب وک
 بلاخیلقا هکر رد هزعاب هرق لوغو د مدا ارز دنا ندعو نالواقش رد

 رع“ اھا كیا سل واردب هدنا كل وک مدنک تواوا

 عوبطمو لوقم هن روک قش راتهلغاهرف هلعلقا اما هلوا نوک مدنکک رار داکا |
 .هدوک كرابمو یدبا هل و !سولع هللا یلص ام طفیدعا ردوب نو ون ۱

 را مو یدیا لدب ه هلج یس اضعا بس ان اص وص یدیا لز و کر

IHRE HEو هاب  

 5۳2۳167 1۳ هل را تا مه

Esییجر_ ود هرزوا لادتعا هکاب یدا ر ښفجر  

 كر ابمو یدشعا یعاشا ندنر#د علن وزواو یدیا ه ایس هلت اغ و یدیاراو |

 یس هرهچ هلغل وا ۵ یک ات a و ولنا ق یراق اکی |

 | ناصعت هح تاتا عا یاو ار ز یدلکد هدراناوا دارج

 كني رلقکاب و يک رودم كنس « ره ج هلطابو ردم ولعم یودیا تم العرروتک

 یدیا هایسیق یه ابس كن زوک ۵ مو ید وا اتم یار ی ۱
 اريا ةد 3 هکر دیاراو د یال زق نج ازاو یدیا ضابب «دانز یضایبو |

 || زاتع یربره ه دقلنوزواو یا ه ایسو قبصی راکی رکور دن دتح الم نسح |

 یران رغب یکیاو یدیا م الم هلت اغ ی راکک كنب رلش اب زوم واو یدیا اتکیو |
 ونار هرپ ندتع اله لاک یراناطو یس هیا كنلآ 2 رابعویدشم هب لق هدتسارا |
 لندن ارا فن کا هدنامز E دوا ید ناور بار هک اب وک یدزونشود ۱

 ق اا هلا یهح وزکلا ور وب را هوا ولعا تافتلا و ید ن مصوص ۱

 هلج رب ها وا تغتلم هره راودنک ن دع الم كنس اضعا هاب ید زما

 | هدنامز یرلک دلک هز وسو یدرود هبناچ لوا هلیب یدسج عیچو یساضعا
 ن رازوش هکر د درارلب وس هس ےک هکلب ی در دان وسیردشآ واهن رر یالک

 || یدرلاف رب قدم هلکا البصا ی دردبآ 1 دسکر ک هشت ره ر هدسلک ندا :

 | ) ودنکو یدیاراو یره ت ایی د ی اخت وب هدسام یرغب یکیاو |

26 
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 لوا اب دافتأرح هنس هد راغل ینکلم وکوزلپ دع وص یعسج ك زابم س

 ند هم اعو ندکلم وک وا و ند وط زا با هک هلن زر ۳و او رات داعا هلق انا حاصو

 | رل كلذ دا نفد یس دکل هدتاور ر 9 دنس وران ن نود E هک اهبار هلا 3 و

 هکر دوا وب ییصو هنافاو یدشم هل وص لا وص هب رقر هڪ راو دم وا

 یی اقلعنو دال واو لها منب و زس هدا لغ هلی یاکحا نيظع ن أ رة اعاد

 گر ع وأو سا.ع ولع ترصح سد 3 ریس هد ه هزوک تروک توتوط سوخ

 هد هملذط رکج - هلګ امو نر> و هد اعا هلو "یددو ط هدا یتیم «الاعر و

 نوح ین الح راصااو کی ر> اھم اصوصخ را او تاصا را ام او راب دنا

i LE E یه EDE EER i O 

 تبا ور ن دهنع هلا یطر سا« دعم اوج اما راب دبا هد هلو لب هکنج

ROE FTES NEADS 
 لمت ی د زا الط واال وا س د هراق,> عا رطن الک ج د را كلا ۶٥ او

 حارجلا و دیبع وا هدمد یدراب لوا س ه رهطم هضور یدک یراصت الا

 ۵2 طف ی نح رو رب ةد كَ ۳ رهق و قدر اہ لوآ ىع اربط وک“ برس ۳

 ۰ ° ۱ ۰ ی 4 ۰ ۹ ۳
 یدزونشو دو یدرو و روا لامر ی هه.ظف لوا ېد هدنن اب لاغر دهشود |

 زد رپ و راج ن۶ هم العاو رلت ر وغو رازاو هد الدو لیم ارم > و رکص كنا 0

 ۲اا سا کر راب ر للو ی ر ۱۶ كاع ريق هور هل وا ك واب لولب

 یکی نوا 1لوالا میسر هللا لور للص ااو یدع وادار و یبدلبا ۳

 وک

 ی د یزلت فو و یدرک هب هد دم اکا ۹ لای كد دام وک نشا

 رع نده و یدل وا مفاو هد وک نیا یو یی نوا كل. لول عیب ر هثب |

 هک دح کا یداوا لب جوایزرکی یراتومت نامزو لس حوا شعلا یرلفیش |
 هللا ل وسر اما ردشع وا رکذ هکردوب یا اماو ردرل ٤د كدکاو قورا

 یسبعوا و )مو یر ۳ 9 شب س یس هیمط ناقص نسو لع هه لص ||

۳ ۳۳ ۷ ۳۹ 4 

 REE 1 ناخکا و ندب زاع نا رارب و ستار ہک ندژب لد هعاو |

9 

 یو مورخ دم هزا6 او وب هک سو ارس ها

 سو سس سس سس سس

 ۱ دما او قو لص»یر غوا 9 ات = یساگو a ها یطر لع ترضح ۳۹

 هنو یدل وا لصاو هل ون قو کنم سا دن و یدک هباند هدشن وک نیا ین

 ۱ یجصوم یو لوا ه تنس هر > کل هد اع ترمضح هدعب رلید ھه وک و ۱

 | مس عاوا یجالا لوس بت دره 2ا رق یسد ربع ند هماسا توژاق

 اتا تبولشب ن دن وا ساب ح ابر نا لالب هرکص ن دق دال وا نقد و

۱ 

 | همنیپ ام هب اڪ ٥ دک دلی تام و زسو هلع هل ص هلا لوسر هک ردنلوا

 | ید ازم كل اع رف لوا هتسرراو وراپا یسیغتق ره هک دناب وس هلی و
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 ۱ رد زوفط نوا یناورع ۵ دی رب و مقرا نا دیز هکر درا ناس یراوت لها اما

 : ندھران! دی زارب زرد را ارعنالوار وهشمد | مھ ندنراکدیدرد قلا نوادوخا

 ٤ ریمقبل ترضح الاحبولبا نین و دریسعا تاذهدقدنلوالاوس یرلازرع یکلوا

 | هج رب دقنوب ردرلشلبا نیرلارغ اواو هط او لوا ندریسعاا تاذ مالسلا هيلع |

 : یرودنکویدب قرفیرلکدردن وکرکسع هلا ورد ی رب ره كرلت اورو | 1

 | نالوا مفاو هلن اقم هل رافکو یدیا یمرکب ی را ارغ هلج یراقدلوا رمطاح

 | هلجج هرزوا ینودنلوا نایب هدخ راوتلا قارمشا لصاحاو رد زوقط یرلارغ
 بوراو دو لسو يبلع هللا نخ ماعرعت هدلبب یجن وا اماو رد رو هشجلا

 | برودلیپ نن اکرا كل ها چ هقلخ میچ بویق وا هبطخ ه دنعابط تافرع |

 ١ یوو هل ا لها ب ودیا عادو یرلت اسم وډ ردم ر حا مد و

 | هکی دل وا لزان هد رات لوا تیاوبو بویلغا ك وج وک ویب بوریا هراکوک

 ۱ ۱ خدیرا تی یکی درب و ه رسو مدروکربا هلاک یزد درس ن نوکو ید 1

 1 چ کودتا نامز لوا یدعا ردا ناب هش رال وق العو لحقحو د ۳

 مالسلا هیلع رممغیپ هل وراردبا قالطا م الا چ ۰ دتاوررپ و رارید عادولا |

 | ندهیب دح یرب هکر دشا هرع یکیا هدنرع تدعو رولوا جح ترد نوا هلجج
 1 ٥ دنعا ليد ك واو رکا هرگ ویک مارحا هدیا رعج نکرولک نده اطیرو ۱

للا هللاد.ع ی ۳ رحو یدابا تاو مهاربا ییعوا
 : یدلکهن ایا ۵ ددنس لوا 

 ۱ هلع هل لص هللا لوصر هرکص ن دک دک یا ییا ماع هدلیب E نوا اهاو |

 | نکیا د دنوا كن ویو بولوا ضراع یسیرعاشاب کیا هدنوا كن هشیاع مسو ||"
 || ره بولکەنب وا كن ەشي اع هلبا یتذاكنبرلنوتاخ ه رکصندنا بوتزا یکلهتسخ |
 1 نوک یکی نوا تو دیا ترشابم هب | لک و ناحهتم نیس تواک 5 دنا یتسدرر ۱ ۱

 | نوک جا نوا كنيبآ لو الا میبر هدنوکیم درد نوا هدنیاور رپ و هدقدلوا
 تو هل زن امز و نیمز هکراپ دلبا تافو ه دنتفو قلش وق هد نین الا م وپ

 || نچ رلهتش رف ل وک ین افق كن ابحاو جا وزا بوش ود هل واو هن اس و هيا ملا

 || یدروتبهممزهب یاب رد یناب وک ٹچ کبک ناربو یدروتک هدایرف ||
 ر ےک
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 || مو رحم هلاق ندع اخ هد ناو بوقیب نس هن انب ۳۳ 8 ۳1 و دولشا
 | هيلع ممغب ه دعا یدشم روتک هریبغیب یرلنا بولوت جلد یکا وادا اضیو

 | لوا یدردنوکهم اش هلتب ارو یدنوط س وخ هلتب اغ یی رق كم اج مالسلا
 هلبسو بلع هللا یلص, ]اعر صف ل دع س د د یدروتکی ی یلدع یشادنرةبوراو ید

 هاب هنس اط كنس ودنکو كنسس اباب بولا هنلا ناا بوق اف هغابا یدلک |[
 هننولحیحیدشمالوا مقاوتسعر لوا هر ذاکر یخدهکی دابا تزع هلهحور |

 ۱ ب ویلکا ندنم رک ی وبن وب كنوپیلدع ی وز و وا ه درب رل ودنکه دک د ر وتک

 لالا ق بوید ید دیا ییضاوتوب یدرولوا رورفع هس شع هاشداپ |
 هددهنس لواو ب ولک هن اعا دہاکلاب ب زع لیٹ اف بودشدا یاو ب واک هناعا

 | دلم نوا یس بولک ربا او هک زاب دشا نادار نو فازا
 9 هللا د ٠ل لو او تو ا رب ود ون د لب نڪ لا عد تولد دووولا هنس

 ها نه هاو موج لواو توراو e جاع رکب وا تواوا لولسیا |[

 ۱ زات هک 4 راک شم هرطص نداد ۳ دا را ینسعوقوا یسدروس 1

 هد هنس لوید توسل او ط هلن ان رع هسک ھالا تیب و بونلوا یه وید
 لوا ید موثاک ما ی ريق لس و هلع هلا لص لاع عفو ی دینغل وا سما

 : مالساا هيلع رمغیل ترضح ندنس ازع لوب هاو یدلبا تام و هد زات

 ]| ران الف هثب رزوا رذک بولک هناا بن اوحو ف ارطا هک ار ز یدلبا ارغ ق ترا |
 هاکا یدعا یبثمالوا مزال قلراو هب اررغ هلیقب رطرب جه بویلبا صید

 ه دن زوفط هک رد هوز۶ ج وا یرکب هلج رل ارم ودا كهللا ل وسر هکل وا

 || قلطصلا ىب دحاو رد رانا هک ردشل وا عقاو لانفءبرح + لادحو كنج |
 | رد شب ی رگیردب را ارع ف بط نينح هکم محقرییخ یتدنخ هضم رای

 مس و یداخ اما رولوا یس رع هب اغ یه واک ر دش! وا مقاو لاتق هد رغ ںواو
 ردشلیاارغحاق هللا لوسر هدیز س بودیا جاره سا ندقرا نبدیز یدبمرتو ||
 زکی دیا هلیب ه دنچات و بورب و باوج وید زوَعط نوا هدو دل وا لاؤ وید ||

 تاذ یدیا یسېغنق یرلازغ ل واو ب وید مدا هلیب ه دنسو دب نوا هدنرلکدید |
 تی اورندهدیرب یراخګ اماوردراشمری و باوجویدرسعلا واوا هدتیاورربوریسلا |

 یکیاندهدی رب ردشاباارع قانو ا )سو هيلع هللا یلص ملاعرتهرزوا یو دلا

 ترضح یاو رب و ردیک یودلیا نایب ېرا یر هک ردشایا تیاورهجو
 ردیغودلوا مقاولات هدنزکس بود اا رغ ز وفطنوازسو هيلع هللا یبصزیمغیب

 ( اما )
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 تواکدت کم بولاق هد اردت رو د نکو یویلتش هرلنا ةه ںویغا نوسق یری سا 1

 | السا بالعرب یب هرکصندنا بودیاح هبارناطسمباتع ب واو اض رة حدی ا
 هدئنا ها ید ہرے س لواو فولیک هر ۵ زم نوه ح ند دم هر اتتا

 مه ارا ی ¥ یدک اندلع وار FE هنر ام كاس و ەل هللا لضم اعر خف

 ی دا تاف و هدب ل وا بز یرف نلسو هلع هلا یللص لاعرعتو ید وق

 ! رلندراو هنس رع لوس هرکص ندک دک نوک شب ویا قلا هدلیب ۷3 زوفطاماو

 1 كمن زوک نل ارعو لها لا ودنک دم دد ی رات ریهحد+4> و هللا مرک لع و

 | ترضح مالالا هیلع ممغیپ ترضحوکر دن رلقف اسنح اماف رابد ویلا نوجا
 |` يوثق ب وانا لع هلک ء دیدتک ی دوق یر نا کر دک هب لع
 نوراھو نیس یک مش یدنک من نسییعا 0 دک باا نایب ی روش ۱ رله ام

 ندتب 3 نیس ما د ززي رع ی۶ل نیس هل وا اک ۵ 4 س ھا | ہت ه اس وم

 ن د رکسع بور ور ییس و د كدرول وا س یدیاوا وا هک رہ فو 4 رکص

 | ردد و ب ورو ن هني ده ن لع هني هلب وا مرال یسک و ۲ رز دریک بورود ود هب هن ده ع دن ها تعوهض بال وا یا زال مک وډ

 هم ود ندنا بول سک هج رخ قلخ بول | هلفلن بسا بورا وه رهش و
 | كن كره هد رفس لول بویلبا ص در لنا برلیراو هب هعلق یراکدید
 هب هنید» بولود ماعرضت ندنا بولوا رمسیم راف دلغلت اما نویلوا لاذجو
 هس 3 ام را توت ڪسر هر فا دوب م رله اهن وک یتراکح هک

 | راب دل وش راق یلاع رف نوک لوا ید رار دا یو ادم یربمغیپ بولوا تب

 هزک دسم لرسهدربن وکوارومنو زع رازمسزوکو زی راهتسخ ضعب هللا لورا
 درون اعا ل دابا اب رمح هەوار نوګا رانا هلغا وا لکشم یر هءراو

 هدن راک کارا ع رضا ود نوساوا نم ۰ نه د ےس کم دق رام هکر

 ار ارضا دهس*اوذخحنا ن ذلاو ) نکشعا ر رقم یقمراو ید یرمضح ریمغیپ

 | یدل وا ل زان یتا ( هللا براح نلاداصر او نینیم وا نیم اش رفنوارفکو
 ی دهم لوا بودا صا هب کا وزلدا دلا عوجر ن دوم راو دع رد |8

 هلا لض اعرْعف دن حا لید لواو را, دردقات هدوایب راح اقا هل جوراب دردق
 معاح نال واروهشم هلو رک فیطا هلن دردن وک ی ىلع مامآ یر ضح لس و هیاع | ۱
 نی رج كنياع ترضح ید سب روت وک بوتوط لدغ لوا ك یی اط 1

HEHEHE:هر از میت  

 اف دش > دوم یک ر د

 | هکب دل وب نش ادنرف ریقرپ نجا هدقدراو لع ترضح یدچاف هءاش بولا ||"
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 هکر النا لی كنار نانم ولا لاجاذاىنلا اد ءا ( بواک مالا اع
 

 | لزاتیا ( نهب اب فورع»ین كایصهبالو نهلج را و نهج ديا نيب هنیرعفب
 كايا تعب ندن ء را هسلک ران وت اخ هنم وم اکسس نک دج اب ییعب یدل وا
 وا دع وق كی رس اکاو رلنوسلب و ییررکت کس هدا رنا نس رل هسشسا

 ن راقهلعوا جر رل وسلبا انز یدرانوسعا قازمسرخ یو راتسنف اص

 راع نت دالوا نالوا ریو ب ع لّاق هدنیلهاح نام ز هک ارز رل هم ردل وا

 تیا هکیدیا وب یبس ید را ر وق هم وکه لرب وید ل هیهزب و ه ران رات نوکب بودا
 ید رات وا یزفاو نا ه هک جدو یدنل وا ل ا جد لوا هد هع رک

س وبا ال وا یدردلط سس ران ول اخ aK یرلط رشوب
 ععیععو دره ترو ناایغ

 توک و لأ هرافا مالنا هملع ره مد ه دتا اماو رل دلک هناع | رانو اس اسب

لص غ رڪ ندنا توان وو وصرادقم رب هع انحرب قحا
 تو هلع هللا 

 ني رللا جد رات وناخ ندیا تمیب هرکص ندنا بوق وص نيلا كرابم هب وص لوا
 1 ناضمرنوک ل وا هکرلب دلؤا نالیسنودیا تەو یس هلج هلع رطوب توقوص

 نوکش ب نوا مالسلا هیاع رب عیب هرکص ن دلا یدبا ین وک مرکب كف ریش
 زا نیند« دنا كتبا لاوش ۰ دعب بوروتوا ه د هکم ن وک ید نوا ه"دتب اور رب و

 ناشی رپ بونص یرثسع مالسا « درعا لوا هج رکا راب.دابا نیس ارف
 هل اک a داي توتا ندن رطاق مالا ع ردع هرکتص:اماق ی دشا وا

 یوا زا بوبر وتوید ( بلط)ا دع نج اانا بذکال یبلا ان )ب ولیق

 یرلت مط حر ہد و ید هدیرفاک قةزوو نا سهر ره کن دص هله جور

 الا ےءاقب هک هح رک اراب دیاشو یی هعو بوشا وص بول شا یر هرلت داک

 ریس ا یرادقم كب لا ندن الغواو تزوعو رایدرق" نیر هاب ون رلغاب اماو
 هدن رلک دنا دا ره تعسف تینع نون وق هلع مان نارمج بولیکح ندنآ بولا

 ثواک هربمغیب بوق ج ندقن اط یخد یس ابرقاو یرارا لرلتز وع نالوا رسا

 | ىلا اوا یرات طح راغب ب واوا نا ا٥ یس هلج و توبلد نام
 ) یرسا (

۳ 

ِ 
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 ای رفو هب رخ ب ودیا وجه هل رش یل اعرف بوچ اق هب هکم بولوادنرمنکیا |
 هلبا طب رب هدنساجتره بودرکوا یوجه لوا هنس هیزاج کیا هف ورعم ددکید |

 هلش اط یربمفیب هکب دا بهو نا ث ر وج یسصچ واو ی درر وب رردلاچ
 ه زره دهن و یودیش ج اص ق اربط دزشا و یدیا شم روا هنش او ید دمروا 1

 قاط صا ین هکب دیا هیالح ن مند ی دخت درد یدا کود ت ويلن وس

 لهح وبان اھم کچ ی )ی ېد ما: بولوا دلع نکبا هل ه دنس ازرع 1

 هكدا هما ی ناوفص یعتلا ( یدیانواعمهلا ناحەن راداس د 0 هکردیا

 كتروع تردلواویدلبا داسفهدا زددح هبا نایغ سوبا هدنراا زرع ی دنځو هدا رخ |

 ناراق كن هزج هدنکنجدحا هکر دٍادنه مان اه واععویت روع نایفسوبا یسا رب

 خده لشو یدشمسک نرانورو كرد هش هلجو بوینبچبوراةبچ نکر وب بورا

 هقلب نا بطاخ هکی دیا هد اسیس هیراچماشهن رج یسبشنایدیاراویتره س
 یتکیایدشع رک س هکمرب و رخ هر هکع بويل زکه دنګ |یحاصنس همانلت |

 یدیا یر هیراچلطذ> نب هللا دبع ن رع اج نب وه كرمفیپ هللا طبربیخد
 یدرلب درر وو هلتعافشیرا ول وا هکم نس هلج كران وب هرکصندنهف هکماماف 8

 ییهب مرک ذلا قیاس ندر ه دنزاسو "هداس نیل یک مم ان ندر هی راح ل وا قلا ۱
 هي دکم هلنک وش و ریمغیب ت رطح لص لاو راب دل هپ د بواوپرلز اسم

 ب وراو همرح یرع وط را ودنکو بولا: رو یررداح هدد رشط بولی رغ وط

 ی دجسم هدعب بولیق ز ا غو بودا فاوط ه رک ید بوتا ندنیش ه ودو

 نالک بوراقیج هرمشط كلرهب وروس هدَتس وا یرازوب یراتوب هلج بورودجا |
 ب ورک ° رکا زودنک « دعو بورد ارب هنک وا هق وب د نیس هنیح ن دیک |

 ۱ هي ادخراب ب ونوط نس هةل وق تاوقیح هرمشام ندلا بنا ید هدنا |

 هکلد نی رله اک بولک ی رواوا تن هکم لها ندنآ بویلبا تو دجو اعد

 . كولب ولب هکم لها هلج بوراو هن رد اج یرلترضح ریمغیپ هدعب بویلش» |
 | حلاو هللا سصذ ءاج اذا) « دنیح لواو بولک هم السا بودیا تعیب بوراو |

 هل و بولوا لزانیس هروس ( اجاوفا هللا ند ین ن ولخدپ سالا تءارو

 اع رکن هدعب بودیا تعیب هلبلا ل رورمس ترضحو بولک هن اعا قلخ عیجج
 ی نکا كفلخ بديا ماقهگاقیی رات رمضح هنعهلا یضررع سو هلع هللا یلص

 ران و اخ تب ون هدعب بولیب هنب رب ربمغیب یرجو بویلبا تعیب جد هلبلا كنا
 لیئاربیج نک دد وط تولا دد رد دمرب وا یرلتمطح رمعب هدک دک

nS 3 
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 | ناقسع لرم لزنم بودیکهلبا لاح وب یدشملوا بصن هغبلخ نیصخ نا
 | یا ی بط اخ ندن رکشل عمغیب ها زنم لوا نییراب دلک هل نم ی رک دید |

 || هب هکم هيا رکشا حظع ك رورس ترضح بوزاب هم انرب هنفلخ هکم هقلب |

 | .دنعا ىج اط لوا بورب و هنس هی راج ماشه ن رع بوردلیب نغدلو رعوط |
 | هدفدل و رع هر هکم ب وفیح هزانک ه دلکش كم روشود نودوا تویآ مک :

 | رمق ترضح بور ورخ هااع رف م ال _ لا هيلع لب اريج تربض>

 | بوشنپ ب وراورلنا بوردنوکیماوع نیریب زو هجندرایب لع ت رطح ید

 | کشاوتوات وطرالوب هلقب رطوب یدیا راشهروتک بوتوط یی راج لوا و یی هما
 | رلیشب رق هدین اچ ورب یدشع ا1 وا لصاو یرارمخ هب هکمالصا بونلوا طبض |

 زا لوا قافقتا هدن راک درد 9 a4 بج یی امس وبا توشود ههو ےک ید 1

 تب ولک تسار هنایفس ول اس اتو ترمضح ییسع كل رم ترضح ہیک ۱

 | نالسم ید نایقس وبا بونا وا ضرع م السا ب وروتک م ریمغیب ت رح

 | یعارعوا لور یا ساب ترضح هللا یرما رمد ترضح یس رابولوا ۱

  بورتسو ی رکو ین رلتارارب و نکو شو ییحالسرکشا بوروغروط هدرب

 هلبنقو موق نیت مضح مسغیپءانب هنک ودلک :مالساوبوراوهت ربح نایفسوپا
 رکسعهک یدروکا ور یت رعاک | ل اعرف سد بو دیابلط تزرع هلهجورمدنحا

 | هلق رطوب رلوا سوفاعهرلنلوا لخاد هن وا كنايفس وبا هدن راقدراو هپ هکم ||

 | ناما هس رارلید ناما کا را هدا كنج ید ران وب راب درب و تزاجا هن ایقس وبا |
 هر دانم ی رات رضح مس و هیاد هللا یلص ريمغیپ ترضح ءاب اک وب هی و

 لخاد هننوا نایفس وباو ه رک هني د هکم کر ه بوریدتنا ادن هحشک وا 1

 هکم رکسع وید ردلس« یاعمهل وا ش. روتوا سیا هدنوا ودنک دوخاب و هل وا

 شاوصهدرانوا هل رب زو هدرکسع نالوا هیاودنک عقاولا یقیدیا راشغا افصا |
 | بولوا لب اقهیرکسع هثدحهدنب رق یعاط افص هلیادملو ندل اخ قا یدل وا |[

 هما ءایسریمغیب نوک لوا هلا یدیشا وا دیهش یشک واند رلن اس ||

 هلج انارو مس هلطاب وبوروئوکن يغ اهسمالساههلو | لع ترض ح بونوراص ||
 یرلناردراو تروع ت ردو یشک ییلاالاو هدا هی هل هح وو هرکس ۱

 یرپ كل رلتا رک« یدشم روب وب دزس ه رودل وا کس رولو یید هددصس |

 یدیشمچاتند هنیدم بولوادنرع نکیایولا بن اک کی دیاخرسنباهللادیع ||
 شک هل هی هثب دم هکی دیا لطنح ن هللا دبع ن دنس هلیبق متکی یعکبا ۱

 ( نکیا )
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 5 ر ا ا ری هر سا رنا ب وکا

 هک ر هک ؟ رت ن دن را واوا هکم هدلاح وب بوت اخ ها وصورد ردتصرف

 ی ن دروغ وار بو ریو قانو و قار هرکب ونو بولک هع د ر اب ه دنا

 ی دیا راشلبا لتفیب یشک یف وح هلبایر هاش اوص ب ولد هاچ هب هعارخ

 هلق ل وا یب فا ایا ےک هن رلل وب تل الض ب ودیا توا یل صو

 E تب کش هرییغمت ترصح ۳ اإ لاس ن لا هرد اودنک

 یج د لرد دا ربج م دوان دلوبو هلب راهم ردلیب و دردرسسم ی يداها ءا نا

 رس داکم رب و ريخ نع لب راو ھنن رزوا هکم لس ل وا تولک
 یارحام دارو

 ت شدا یرلک دا فسا زلف و یدرمچآ هنر a اتکا من یدرول

 ناق س وا سو بوردن وک نوحارذع هی هلن دع یف ره یایق ےس وا تودنآ

 ردینواخ لر مغبب ترضطح> ویری كنب دنکه کب دراو هنبوا هبربح ما هغوط |
 بوک فاکت ی نکرزوط تونشود یکدنش ود نار درد ترفل

 هل وتس وا هلبض غ یدر وک اح و ی دلک یزبق هک ید زوتوا هنتسس وا

 بول واروصضحب ید نان س وبا یدل رازا وید رادکلا وب هن یءروتوا هنکخود

 بوراول, هرکب وبا هدعب یدلشب هت اکش ندنربق بودیک هغ وارکب وا وفا

 نود ا ° راک دادا فاز ’aJ رايب ا هبلب د رک ردع مر ند رب هل

 یدررا ولب ه لع رکاو هرفترکا هل ءب وب د نوسلبا دی د یعلص هلم زب هت

 ززاماکا هرم هم ترض ینو بویم رب وز وب هنایقس وبا یس رب 39 یدرزک

 ی داکج هب هکم هن ن اق س ولا ت واوا ذی و رخا رب د ریو ب اوج وی د 8

 نو نیم ON ةيلق هللا يص اع لف ۰ دعب

 ید ما رک باک ىد مر كار هبه چک رلکح ° ا رس دو اماو یدل رعصا

 e رک هلن رطاو ید وا رج ن اف رظ هر اغ

 شب بوياق وب یرهشلورلب دنوف بوقبج قانوقر هب هنیدم مسو بلع هلل یلص |
 ند رلالک هعد راب ن دف ارطاو كيب شب نخراصااو نی رجا ھم یٹک كس ۰

 ل واو یدنا ی رثلوا كذا ناضءهر یدنا و دوج و٥ مدا رارب كس نوا لاب

 م واک م دهن دم ی.دنا هلی جدا[ ې: هناا یر ھند اغ ترطجخ هدازرع
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 ۳ a ته رولک هادی . رزوا هکملیب ون و بو فی مالدا ی راقدزوب یه ج ناش ۳

 ET ی سا کدو EERIE EERE جات ار قد ایا ادب میخوره وب و دا لو REEF ۱۳۱ و و و EIRENE نیس

 سس سس سس سس سس ست سیستان تست
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 : ندنتق سف وقع اب ادا رور تۆاکە دان : لوادش ت اا نالم ردن وک هنن اطا س

 || هیراجرب ولدا ن رش یش ادنرف زف كن هني و هپ اچ هیطبق ربو ادانومع"تذب هي رام
 ر وادا روفعو ور طاق رب وادا لدادویدیا شمچیزایح هکم داخرواداروب اهو |
 امافردشلیانایبهلب وب یحاصخراوتلا قارشا هجرک | یدشم روتک هی دهبک رم ۱

 ندشا كلم لدل دو نرش راماصوصخ یک اكناغم راو هحل وق یربط

 ه شبح بودی تر کشک باح ر ر اسو بلاط انب, روعجهد هتسول هنیوردشلک

 ننارعو هرب رهوبل وراپ دابا تاقالم هل امر بولک هپ هی دم یدیا راک ||
 انءهعتمو یدلوا مارح هدا ل وایجدرچترلب دلک همالسا هد رات وب نیصح ۱

 سو هيلع ها یلص ها لوس ر ه دلی ی نکس اماو یدنل وا یهتهدنا ځد |
 رکشا هرا یباسسرت ل واو بواک هندی الو ماش هليا زن ور رصد

 || راد رس یر اطا نی دیز ی دتشيا ی راک دابا دصق قمر واهن ده بوربو ||
 | ید لوا هرزوا قلوا رادرس با اط یبا نب رفهح هس رشود لوا بوکید

 هلی هح اود ن هللا دعو فول رععا هرزوا قلوا دنل و نی ذل اخ هس مسود ۱

 || مور رصیق هدن رلکدلنا لاسرا هنتیالو ماش هليا رکشا رارب كيب جوا نازان

 شاوص ب ويه ردن ود زو هسا رلتوب ب ونا وب شاک هللارا كب زویک٫ا هسیا

 تولوا رادرس رففخ هدعد ب واوا د هش ث راذلا ی دز هدارع لوا بودا |

 اأ بوٹ وط هلیلا لوصیغاجتس ندنابولب روش ودیلاغاص هدق دلاهدیلا یغامعس |
 بول وا دیهسش هلقب رطوب بوتوط هلیسک وک ندنا ب ولب روش ود ج داوا

 هیذس دم تولود هذعب بوش وص نوک جوا هلک رلثا داو ی داخ هرکضندنا :

 بورهدیک نا كثب ززوک بوک هلاعر ف لب ارج هدننب- شاوصلواو بولک |[
 ك دی ز هباحگاو بودی ریس نیش اوص كران و ند رب یخ ودر وتو هد دج ||
 قح ب و ریوربخ نغودلوا دیهسش هلقب رط هنو نیکو دسش ود دل رفعحو |

 لاعا ی هنرب یرالوقنش ود لوا یدرب ودآ هدلح لوا و د رابط ن رفعح

 یدیاراشمرو وب د ردکر ک هسلبا ژاورپ هلی هلباراهتش رف ب و ریو دانق کیا |
 یا سو بویلبا اهدبوشکب ریپ دن كنهحا ود ن هللا دبع « دا رغ لواو |ا
 یدبا راشم وق بقا وب د هللا فیس و هيلع هللآ یلص ماعرف هدیلو ن دلاخ |

 حڅ هليا رابشپ رقبوروئوا دین دحراپ دلی مع یب هکم هدنجما لب لوا هی و |
 . یدیا راشمشاد هع هکعرب و قارب و مدرابو هکم هعا شاوص هلبایژ رب رب تودبا |
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 ۱ ٠ ندنآ بو دردلکد نکع یی كەعلق و رکلز و قفو ولهدک دروک یآ لع

 | یک  دوراق و هلا قوا لوا بو وق فو رب هنن «رعد كف واولن ممد یصبرب
 نادق دنخ لع ترضح وب د ردّنص رف ترا ه دق د ر دنص ب و روا قفو

 | لوا هدنراف دق ارپ شاط ندوراقوب رافک ب وشپ اب هنس وبق رییخ ویا رک

 ]| راذلک هکص بوروط هدقلعم ه دنلکتش رس هب لع ترضح شابط نالک |!

 ِ روز هر ؟رب لع ندنا بویغق وط هی لج بوب اھم یروشآ هل وط اکا |

 شد ور وبران ام س٥٥ دعب ودا یرپ وک هقدنخ ل وا ب وراپ رد وا

 | هلباقم رببخ ه دعب رد وب یخد یعص )یلاعت هلم ء اش نا یدیاراشایا عف ا ا |
 | ات وبا مصیتد رانا ه دن راک دتنا هربص اح بول هپ هعلق مان دف هدخ

 بورد وک « رورس ت رضح بوماغاو تودنا ناب رپ یزوقرب ی دو دو
 بواب نکودیا ىل وعاء دقادلا هنن رعا نس هارب تور اب وق جد اع رف رڪ

 د اب ت واک مالسلا هیاع لری جه دشاور رو بوغا رپ هرشط ةت تون

 الو ضوالا ف ءىش هعسا مهریضی ال ی ذلا هل مسب ) هم هایی هبقلوپ
 ٠ عق اولا یفبوبد تویہ رکصندنا ب ویقوا ییاعد ( ےل علا ممسلا وهو ءامسلا ف

 ارد رشد نود دهلرب ندی زوق لواامابویلک رر ندنا هلاعر تو تودیا هوا

 ىو عف ناب ز یژوقلوا هکلوق رابط ەد و بواو | لاله لاحرد

 || كلذ دعي یدشطا تد اه ش هنت وب ب ویلا ناس هر عیل وداني وغآن

 جک هرکص ندکدلک بون ود ند رل ارغوب سو هيلع هللا لص ایلنا ناطلس

 نک كلب نیک هرزوا لص یراک دنیا هلبارایشی رف بول ات یداوا ینامز
 هلا لوسر هدنحا كلب و و راب در ودآ وب د اضعلا ةرع هعحوت و رب دلبا اضف

 | هنیوراب دناجاکن یئرابلا تنبهنویمو ینایفس ییا تذب هیبح ئپ هیفص
 ۲ من. رله اب شیاپ لاع فارطا مالساا هیلع هلا ل وسر ترضح هد هتسلوا
 | ین اطلس هشبح هکر دیا ی_عصلا ةيما نو رع یرب هکر اب دردن وکرل يلا
 یسپجج وا هم ورسصبق ۾ هکر دیا یبکلا هع لخ ن هیحد یس کیا هرس ی

PN ۴ید ردا 4 ئ سننک یی هایش داب مچ هکر دیا  

 | هس وغم ی اطلس هب e رصم 1 دا جلا ۳ .Al ن بطاح

 یلماقلب ندم انش ضرا هکر دبا ید الا به و نب ع اج یسبعسا) |

 || هکی دیا یداعلاو رع ن طیلس یسعتلا ) هب یاتسقلا رعٹ یبا ت ثراح |
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 هرص ا ماع E دید ن واو رل دراو هد س ار رخ هرکص ندک دک, نوک

 یدیا ۵۰18 تاق یدی ار زرلب دمهدیا حج هلهجور ت رثد دلیا كن ودا

 یدیا لک د نکع یسخلا هجیم ز وب یمسلط ه دنتسس وا یس ویق ه دت اور رو
 | هل رکب وا نیرمش غ اس الدنا رورمس یدلوا مامت نوک شب نوا هک قو
 | نوکل وا ید رد وک هل انسا تاق تاق بوش وقاکا یمالسا لها یدری و

 یب رش غاصسیسآ ریا یدلوا هراج هنصق هب راب دش اوص كد هماشخا

E AES 

 بس

ESERIES 

 10 و ر غ دادم انا ندا لوا تور و هناططا ی رک

 EN و در

 ر ادقمرب یرلت رب طح م التسلاو ةر ءلصلا هیلعرییغتت ت رطح ه دق دل وا

 هدهالا هک هرو 4 یشکرب یعاعسوب نی را یلات هللا ءاش نا بولوا نور

 او وک ها ےل وسرو هدکنادخراب و هلوا د ونش وخ ندنا هدب ریمغیپ
 E کج هل رب و هکر لید شقا 4 ر هند

 1 کا زا و یا ه دنا هل وا راتف رک هتل ارا زو ؟ رزع

 | مدنامه شا وا مداح نوعا كنج یس ودنکو شا روقیس ههح كنيلع

 ۱ لاغلاق یدال هلماد لر اب بورو دجآ ن راز وک و ید عاج یب ل )ام رعق

 تبون نوکوببودیا ملسناکا نی رش اس ن دنایدالن روق ن دنسپ را زوک
 یدشا شورو ههح و هللا مرک لع ا طح سد د ی دردن وکو د ردگنس

 یدل اج ےل رب بواوآ لب اسقم هپ يلعر ذاکر داهم ما به ندول ربي الوا

 ج یدل اچ عيلفرباکا ید یک ترضح ن دا ی دانا قش یا ی اهل

 E د هعاق هن ر ین افلقو یدل هجا دم را و دن رب قاش وقف و یر یاب

 ی وذ كالع هر م RA 5 حد ات بولآ دن | تولوت ی 2

 ندر ی د روا لا هيهتخت لوا ی Fb دروغ وار نده اڪڪ نوا هر 2

 ییکیاو ۵3۵ مط نوکلوا a2 هللا یضر لع ترضح هل ورلب دم هدادل

 ییهیفص ینروع كناویدتبارب- ای هنانک نالوا یراکبو یدلیا قی یحججاو

 نول وا ن السم هم رکصرک رد هیفصل واید روتک ههللالوس رترضحب وتوط
TERS REE EES ETRE ARSED RESTS TERINو  

 یکاناعرر اس ب ویلید ناما هاو یی ید رد ویدنلحاکت هن دنک ؟ اعر |

e :اما یدابا ملص هرز وا كمر دالدا وك  
 كنج ج د نوک يرا لدا وا هعاق لکشم و یعصه د اب ز ی ديو یعتلا

 ۱۱ «رزوا قلوا تلال ا تیبیزراوطو یرلل اهبویلپ دما« درانا هدعب بوئاوا |
 ٩ ی دماق ريخ هدا ورراماو مر منا زر هژ وا سو 1 روج نداق



GEDE 

 | هبلالهلاةع رختاب بنز هدنحما لیپ لوا هنپ وراپ دلبا ارتقا هپ امنع هللا یطر
 || «هالالح ىج تش بیزو ییهاسما سو هبلعهللا ی یص ا رتخو یدلبا تافو ۱

 || تباو یدلک هی اد نیس ماما ند همطام و یع « دح ران لوا دو یدلا

 | یس ارغ قدنخ هدلیب یعشب یدنل وا ججر « دنا راب دوهم بولوا لزا ب اح
 || یتلا نوا هرکص ندنآ یدل وپ تیاهن هحصلوا نوک شب و یآ نوا یدلوا عقاو |

 : ماع جد یداهح لوا هلبا هللا هک ءالعاو رلب دراو هب هضم رو ی جد هدنوک 0

 || دیز تنی روی هنر اطاتنب هرب رج هللا لوسر ه دنیا لی لواورلپ دلبا ||
 ٤ هاو رلب دابا یش وقهدحم رات لوا بور ود شوق یرلتاویدنا اک یب هضی رغلا

 || رارید ن اقسع دورغ اکا هک راد دلبا تس ارغ ناب ی كد هی ارب هد یعتلا

 || چ لی لوا دعب یدناوا ادا دا ھج یراک دید هیاغلا ة و رغ هرکص ندنا
 | هب هکمین افع نی ناغعو راب دنوق هلح مان هی دح بولک اعرق هلا شین كلا
 1 وديا كاا چ یدا ص بوک 9 وعا كنح ی رطح رییگمد ا درا 1

 || ب وری و تزاجا هنیرام رک هی هکم بویلوا دیقم هلبا ش اوص یجدرلنا هرودلیپ

 یدراو هپ هکمهنع هللا یضر نام ترض هک قو هروط هداج یدکی رب ریه 1

 || راب دراولب وب د نیسکرک قتل اق هدن وب بوتوطشوخ هلتی اف شی رق لها ]|
 | ترشابمهنغارب كنج وراردرواین اعع لخ هکم هکندلک رخ ه!اعر حک هدین اجورب

 || وید نوسلک هکعا كنج هلعب یدن اشوق نلف تان اکرو رس مدنابهرلپ دلبا

 | ۰ رزوا یغودرویب رب ربمغیپ رابدا وا عج مارک هپ اهگ تع اس لوا یدرویب |
 || هللایضردع) )یدلک مالسل هیلع لیناربج یتحرلب دابا تعیب هليا یی شاوص |
 || دما یلاعت هللا نعي ىدروةكى نيا ( ة رعشلا تت كن ودب اب دانینم ولا نع |
 | ككودلبا ماو راب دایا تیب ن دنس هدلح ول هکی داوا یضار ندرلنءوم لوس

 || ب ولک هنع هللا یضر ناعع ترضح هدعب راب دنا رم أح هكا شاوصیک |

 | یردم ان ےص هلیب ندہن اجیکیا بونلوا ملص ہلا رلیشو رفو بویلو !مزال كنچ |
 ۱ هدیرلندب ام لد هلي نواو هیلباج بولکەلي ایا اعرق هدلیب یمهلک هکیدلزاب ۱

 | هنی رلنشدریا هی هکم بوجاق ند هن.دمورلنراو هپ هنپ دم ندهکعبویلواس اوص ۱

 ج لیپ لوا راپ دن ود بولواررقم ےک ودھع وب راهبلیا یاس هدف دناوا بلط |
 || یدناواضرف زافتقو شب دنجما لیب لواورلب داک هپ هثب .دمبوبل وا بیصا

 || هدلیپ لوا بولوا طخ هدابز یهو یدنلوا رها هد هنس لوا ید ةاکز هداوقریو | |

 || ی رکب ویآ جواه دلیپ یبدیاماو ی دلبا سما اعد هلا اقا اینا رور | ۱
۳ 

۰ 
١ 

1 
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 : لنادنارورمس بولآش اطر هتعیس ادنرقصا ویا ی لوس نکیآ هال احوب

 یکیا كر اہم بونا ید شاطرب هدلع) بولنا دهس شيدر و بورا نفادوط

 هلا دبعو بوبوروپ ناق ین ز وکو یت زوب كلام رف بوراب یتنیام كنيسش اق
 || لوسر هدی>وب بودیا حورج نغولبوا ها هب رح بوشدب رفاک مان هعص م ێا
 لواو بوش ال وط هن رزوا راهرزرع او بوش ود ندتا مالسلاو ةولصاا هیلع

 | ندیشپا بورک هدنحا رافک لر دیاداب رفوید مدردلوا ید بولایتا نوعلم

 ۱ نوک لوا لابو تولوا ناشر كتلد ند هصغو ندع هسا باكا |

 | هنس را خاط بوجاق یکولبرپ و حورح یکولب رپ ب واوا كولب جوا مارک باک ||

 | یدیاشماربآندنرب زکر ه مل اعرظفاماراید رک هیهنیدم بونص یکولب رب وراید ریک ||
 | بولان اراپ دل وب ہ دلاح وب یرو رس « دا بةو صاقو ېا ندعس هل او |ا
 یدرک هیباا یز وکی دروا قوا رب ه۰ داق یر ل ز رذ اکنکروسشلاح هلقوا ٤

 تس رد ل الا یدید یا توقف هنن ر هللا كرابم یزوک لوا l6 رف ندنآ

 || تح یدرتا قوا هرافک بوروتوا « دنا لصتم صاقو ندعس ندنا یدلوا
 | هکدعساب تآ یوق وا یتعیراب دروي( یی اویا كثادف ) دعما مرار امر زا
 || هع د هپ یربغ ندنآ یزوس وب اع رع ردکعد نوسلوا ادفاکس مایاب مانا ےن |

 قوا هصافو ج د رورس یداک هنیر زوا ل ریپ نوعلم مانیبا ه دعب یدشم
 || یناج ندمر او هپ هکم بوبل هاب ب وتا هیزح رب کا هلیلا یدنک بویم ردنا |

 رار بک قا نال وا دیهش « دارغ وب ه دتا وررب اما ]یدک هښهج

 نب ن اقع هدنما لی لواو رلب دابا نیس ارغ دسالا ءارج هرکص ندنا ردلکد |

 | یورع تابه صف>یخدرو دنک ورايد ردناحاکن نس هی رک مت م وشلک ماهنافع
 || كن ههحو هللامرک ىلع ترضخ راددلباج وزی هيل الا هم رخ تش بنی زو

 لوا یتمرح ل رجنو یدغ وطه دلیپ لوا هنع هللا یضر نسح ماما لغوا |
 یب هدع) رلي ړل با نیس ارعدع ومردم دقدا وا ل ی رد یدلواناس هدرا ۱

 ندنا راب دروک ربا هتس ام یا رع یکی وب« دنا یا رپزلب دراو اما ارع یضنلا

 | ۰ دارغ لواوراب دتکهنس ارغ عافرلا تاذ كل د هن وک ییرکی یآ جوا هرکص
 ءارللوارف اسمو یداوا زان هدناییآ ےھت و یدنلوا را نسلق فوخ ةولص

 یا شد راد دنک هنس ارع ل دنا هم ود رکصن دنا ی دناوا مصق یرز امن |

 | نوکیدی ییرکی یآ نوا هدعب راب دنا مامت یتا دهید وا نوک دی یهرکی |
 | امیزف او بذکل ها« دازغلواو راب دراو هنسارغ قلطصلا یب هوا |

۱ 
 0 ےس
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 كن العو لح قح لیئارمج هنسیمآ لس هسنا وب یران ون اخ یرمغهدننا كل امر
 یدزلبا نایب نکیا هدعان ےب تویعا ریخت هدف دنلون ناما یدراب وس مالک

 || یدلوا لزا ترآ شب نوا هنعلهرغوط هدنزاک دنا تم اکی راقف انم یسعش!

 | ملاع رعف ی بچ دی) یدغروکهرلنوت اشیربغید روک اکب لث اربع یسزصتلا )
 || رکب وبا ندررا ملاع رتهف ادعام ندنوب یدابا تافو هدموا مسو هبلعهلا یلص
 | نانرقهرعصندنارد راشم رویپ ون دردولک وس ند لج داق م: ەش ياغ ندر اتر وعو

 || عقاو هدهنسواكمبا ناب رق جوق هن اد یا وازونویب ىکا ماعرف بولکییارمب
 HA 07 رلبدا وا هدرا لوا هیفر یری كاع عفو نوعطعنناععاصوصخ یدلوا

 سرب طب دوس تو طب سس ا سس تست سد سس سس سس سا سس سست سس

r۳ 1 8« 701۳7۳51115177۳۳ ۳:۹  

 س تو اد

ED دنا لیب لوا رب ز ن هللا دیغ ن دن رج اھم شب ی نام ن د راصفاو » | 
 | وا یراتملغ وا نغوط ل وا لا ندنب رج اغ مواطن اک را دلک هدوخو
 | هف رشان بەك الواکر درات وب یر اف نال وارهاظ هدلیب یهچوا وردیسکیا
 || راغا هو رغاکا هکرلن دردن وک هب رزوا نافطع یب یارلب دش وق زکشلرا ده
 | هنض ارغ دحا هصلوا نوکنوا یآزومط ند هروب نح هنسو ز ردا قالطا

 || هلم دا كيب حوا هکب دا نایفس وا یرک ٹل رس لراذکهدارغ لوا راب دراو aos E نوح دوو تر EDT فن 7

 یدا راو ولوک زویید ماع ایا وا هود ی اد ع ام ولا ی ویکنا یدنشک

 ده رگع هد داز وشب هدلوف لوصودیلو ک دلاخ هلا شکر ویسا هدلود عاص |

n "OEE KI 

 || اماو بویچ هلم دا كنب نددش دم هسا هللا لودر یدشم روط لهح ونا نا

 هقرا و اط دحا هلیایشک ویی يانو هدر ذ] وب ی ےن ندرلو ام :

  بون اشوف حلق یکیا وادا دیحوراهفاوذو بویک هرزرغآ یکیا راو دنکبورپ و |
 دامد ازوب لب اَ رهه رکع و یدود یاوعنت ر زەلا یثکدو لبافم ةد

 مک یرارف اکران به اوا ەد راو دنش اب کنج هلا ریکت توق یدوسا نبذ لم 1
 یونگ ت تنا ت کک حنس ننک یا

 ب ودیا هبلغ را فک هرکصز دکهللا تمکح نکبا شایا ناشی رپ ب ویک
 | ترضحو بول هراب ناععو رعو رکیوب او بواوا دیهش هدنا هرج ترڪ >

 | ییلف قح ب ورتس وکراقل ر داب نوک انوکو بودیا كنج ہداز ن وک لوا یلع

 | بوراتیچ ن دنلب یدنک یراسقغلاوذ هدکدلک هلاع رضحف بواؤا هراپ یکیا

 رورسسو ب ویل شاب هکنج هدانز ید يلع ترضح س بوداش وق هب لع
 | بودیافص و ی ىلع نوک ل واود (راقغلاوذ الا فیشال لعالا یفال ) اینا

 درام نداد مام رت هک اوا یوا و هو
 بوا وا ل وغشم هکنج بوناوت یشک کیا ن انه ہ دش اوررپ بولاق هنسگرا

7 



(CN) 

 | هار ةى راک دی درسسکلار ذع ذب راندلبا ناس ازنغ قوس بوقیح هنی دصق
 | بوغا نیرال انمو لام نیر راوط هدنناب یسویق ردک هسپا میلس ییرلب دراو |
 || ۍسازغ دحا هللا یس ارغ ردب هل وراب دا عن رفاو مالسارکسع راب دچات ۲

 || تاذلاب مالسلا هيلع ممغیب ترشح هدنیک هکی دلوا مفاوازغ یدی هدنیب ام ||
 | هکی دلوامقاو هدلاراوب یخدیمارخهدرقیذ یدیاشمردنوک مدا هنسهکو هلیب ||
 | یدحاق یدق ارب نیا امو لام نایغس ونا بوراو هلبا یر اح دز 1

 | كف رسالا تعک ندریضت ی و یدرو ةد يدع بو دیمجج ن نیس هل ج دن زو |

 یدل وا عذاو ه دنیام وب للتق عطا : م الس کب ف .دعلق رم حو ىت و

 لوف )یدیا نوک هبنش هسرک هدنارعهش فصل دما كالیب لواادعام ندر رعوبو |
 | ةولط “هلق م دن اب یدلوا لزان با ( مارطا دسار طش كهج و
 | دن دوه وقف بشم هکم ن دس اقم تان و یدنود هب دیعک لیس اعد كلاعرح

KAY 

 | دنا ه رطق و هق دصو فی رش ناضم ر موصاص وصخ یدنل و لب وع

 هک هج رکا رک یدلوا 7 هلا هند اع ایلنا رورس ه دنکا لب ل واو یدل روم

 هلم وب هری عص ل نکلو ئاش ودلوا ند رڪه ی اکن هطخ ا ۳

 ههجو هللا مر ؟ ىلع ماما ه دنا لس ل واو ىدا شلوار شال

 ۲. ن اهجیکا مالساا هلع هنا لوسر هکیدلآیپ | هذع هلن یطر دعطاف ت ترطح

 | زا هج ر ادقم رب قسج | بویلوا دیقم هليا هبویند تافرخ نع نکیا یر
 | هفیطق ول اع رب ودنب وزاب شم وکی کیا وال وک یکیا رونل وارک ذهکی دیشم ریو
 ۱ "هب رمسعرو هب رفر و سد یاو ككلا رو ییمرک دلاش اطر و حدقرب و ناتعق

 و دصات ترذویدنا امرخ فیل كن و و ناک“ یا كئ رب كڭشودیکباو

 | دج هحارکا یدشل وط ند ام رخ فیل كنسکباو ندکوب یا كنیبسیکیا
 هدمت , لوا ك نڪ هلا ايڪ ا د 1 ترضح هاو یرطرب ر <

 هش ۳ FY | ردشاوا عقاو هدو یکیا هکر دول ی ها ایا یدلوا مچ
regay eme TITTY 7 ۳ی و و و ۳3۳ و و  EFT TEPER 

 اپ تک شا 2۱2 ی زف هجرت AR ARETE DIPLO PHS ESE کوی NENE هایش pay رتس نه سما LRH راک از Rame in ی

 SHALL rps ۷۱ جزو REHA 4 1 ل و ونوس مس سس

 هلا ی و و هی درد تودیا راذهفا i اخ اعاد أاهنع هللا یار

 ۰ دنروصمب ۷ هک ردون یسک اوا ردراو مایصف هث رزوا رون اخر اتم

 هدنلکش یلکاا ۰ هبحد اعاد نده اھت فدا قالتخ االع هح رکا ر دش روک

 اک دلوا شم < رو هریک شناس د هک راک اجاماردرلشک درون روک :

 جرات ون اشرتاس یسک چ وا یدرونک هاب هدعشازوهطویدلا هد عشا یدن یر مد

 هدک ڈا لدار ی ی ىدلان کات تاوعلوط

 ) كلا ف ۲ ۳



) ۱۳۷۲ ( 

 بودی عچب هنع هللا یضدر ی رک اصا هلکعا مالعاوب دزو هدیاادا هلبا یفو
 هلکم روک بس انم نخ رات یلیب ترعه یہکو یلیب ڈالو كالا لوسر ی وک

 ورب ندن ام ز لوا بوی رایتخا یتلیب ترجه جد هنع هللایصررع ترمّوح
 هکر دیا یوار اماو ردشاک هنلوا باخ ندتر یه جرات دعا مالعا لها |

 لزا یرلداداهجو ا: ارغ رب د راو هب هدم ب ودنا ترک. ابنا ر ورس نامه

 ید یدنیا یب ۱( نيو انلاورافحا لاق یا اه ءان ) الثمیدلشا هةل وا

 لواارب ز یدنل وا رهاوید هليا كنج 7 دم“ هلرلعف امو ةلرارذ اك دا
 هن وی دشم امل روب ازغ جد یدیا قلعتم هربص هی رک تبا نئبا هلک هلی

 یزرفاک نعد یدشا یا ( مهوخ دحو تیح نیکسذلا اواتفا ١) فل لوا |

 هيلع هللا ىلص اعر ء اب اکا یدنل وا لما وید تال هپد کس رواوب « دئقره
 یایکیاو راب دراو هنسا رغ هطاوب هل وا ه دنلبئاوا كنایب , یهکیا كت ره إو
 :هنیرب یدابعن دعس لسو هيلع هللا لبصهلا لوسر هرکس و ؟ نوا 
 ب وا اف ند هغ : دم هلن رکتسع راصتاو ن رجا چ مو یدابا بضذا هفیلخ | ۱

 2 راب وک یراکددیاوباوناو بور وک لع ضا كهللا لوسر هرج ترمضح |

 رع ن رشم نالوا یکی لراقک بوہعل وا كنج اماوراب دراو |[

 س رغ شو رهلارپسع هرکصندن وک حوانوا یآج - واورلب دانا لویق یلص

 ۷0 رکی هدعب رات درب وداون دربسعلا ناد 5 ةورغ هپ ارع لواورلن دّبا

 نال واهد هی زی و هدرووا یک هدنفارطا هنی دمو راب دقبچ هنبلط ل راج ن نیذرکا

 کس ندلیب لواوردراشم رویپ ویدلواردب هب هر ارعون 2۹ دردن وکر کشا هز رفاک
 روهشع یا دک هنس ۳ ی رطع رد ا ندکد نوک یدب نواو یا

 نک ی دی نوا كنب 1 E ه دن امز یرلک دتک و ردن درا ارغ نالوآ

 زو: جوا نیعچجا مه لع هللا ناوضر ند د رک ب ایک نالوا ریطاح ه دک « رالواو

 لص اطاو یدباراو یرادقم ز ویز وقط كيب رلکرمشم اما یدیایمکرفن نوا ۱

۱ 
۱ ۱ 
۱ 

 زویشا ترد كن وا او ی دا نوا زویحوا هدقدلوا لب اقم هنوا اج تولاط ت
 راصااو ند » رجاس* ی ؟ یراق داوام رهنم نکبآ راویلسم یک تشل یرادق

 نام رُذ مو نوک لوا تب وروک ندجاف ئ دد ءادعا ۰ نکنا هسکزادعهلوا +

 نی دو ترص و تصر را و بی ا اوا

 درس رع عا وی 0 رکصندنا یدیا سلوا مقاو لک ۽ رهو رسک نیواک

 كنا بولان رخ نکرولک ا برح نب رھ نب نایفس یا ۳۳ و ۱

 ا ( وز 9
 ۹ ۱ یک
EN 



: ED 

 سیردشاروب ید تالوا سادن دن فر شیکیا رشکیا هثیرخوا مالسا نیدو هناوپهللا
 عب مو راشی د مس ادن رو خؤ هل جا | ده تۇش وي ۲ ىلا لكالع انا رورمم لوا

 هلی نب داعم بلاط ییا نی رفعح هللا ثراح نب دیزرج هلبا ىلع ملاع ر |
 Es تمس تو تا : ر رفعخ ه دح رات لوا دے وق یدقاوا ءاو

 ناب رج هلبا دی ذ ن ۳4 رکبو او یدک + رم دن راسا داع ج |
 ۳۳ LE RE دعس حار 5 نب دي وبا هل امنب راریع تاططا

 َن تبات نبسواو ناذع نیا هل مالسنبهلسماوع نیر هام زلف ٠

 راب نبر اع وهل رمش ن د دز ل وا هل ادن زنب دلاخ نت بوباوا ۱

 هل ور نب دندرد وب او هلت ام ن , ساق نی توات نو هلن ايلا نی هند ح
 قدنحو دحا وردب و ویلا هر ده ه دنافز لوا رذیا ھل وڌ یدقاو مو ٠

 نیرذنهرع :یلطیلوق كلا ھر دون ون نولک نده رک توبه وهل هدرا رع 7

 ندررج اهمیسنلازو یذیا ونک ز وک ید هل هکب دیار وا ساد رگ هلو رگ ۱

 نخ هعبط باب زا اما و رد شما 1 و .د یدیا ندرا راصنا ۳ ۱

 موم E 1 هلی ناب 0 هر ترس 01 ب ایک 0 هسا و واو 1

O 1راب هد رهو ید ااا ۶ : ندکوک كمدآ ترطحخ را را  

 بتول, از وا گر لر 5 زور ند ه هرکص یدرونا و أ ا خا طوه ها زا

 1 یخندلواهدعد توان زات مرات اف و حوت هوا گرا دوز یکودنا هر ا :

 تولد زا خم ران یغودلغارب شتا كوه ارا رض هلکمک نامز بوبازوا
 دل وا ندلیب ىس هصق تالیف باککا جم رات ه دنامز یعودغ وط ماع روو |
 واوارپ هک هد هش اط ره هل ا و بوتلوا باسح ن دلیفلا ماع یرلتد الو خیرات |
 کا باس> ندنا بونوط برات سار ینا یجدرلنا یدرواوا عقاو هت داح ||

 E ا لا نوا لام رق نامژ ر 2 راب هدزگا ف ی لڏ اہ اماق ید زراش

 ترعه ند هرکص یذنلوا تاس>ندنآیدنا راشعا رارکب توق یبفکم کیا

 ۲ رایضعد یدل وط ندا ےرا لدا وا هر دا مطعر تواوا هراکشا مالسالس

 6 دمی . اوررپ اماوردش إنا عصو و هلع هللا لص مع رتهف یخرات وب هکر ارب د :

 هه اب هب یرعسا ۶ یو وا هکر دنل وا عضو ه د تد لد نام ز كرع ترمهح

 رم سم سم سس تب ا چ یر او ی ار و ست ری و رو و ی ایی

 ۱ بولیب قم دح هرو ؟ کا هک ردم زال 2م را ید لوا ت ويلر وا څ راته د3دزاب

85) 

۹ 



( ۰۱۳۰ ) 

 لی لوا قح ید ردشا ییکودیا ندشون كلاع رهفرلثم العوب یدردبآ حج ۱

 ۱ م السا ی ود:کو ىدا وکه مان هه ح وول هربو مالسلا هلع رعد 1

 || قعلاب ی ذلا م ویعلا ىلا وه الا هلا ال یذلا هللا دجا ی اف دعب اما نره

۳:۱۱ OV ده ۷ 

 | دابعلاب ریصب هل نآ هلی داه الف لل ضد نمومهل لضب الذ هلا ید هب نماریذنواریشب
 ۱ كنیلاعت هللا هک ندَقف ےب یسانعم ( هلوسرو هللا نم برڪت نوا سن لس افدمب اما 1

 || یا هرکص ندنوب نيسزپ ورپ یلغوا نح رههک هکتف كنس ن دم یل وسر ||
 | کوکی ری ردق وب ی رک یربغ ن دنا هک نیردیا حدم یهالا لوا نیو رپ ||
 | ی رالقعو هی اط باا یواش نیلج زمسو ردشغارب لوایناق ول میجو |!

 || جد كنيل امت قح هکردشم ردنوکربمخیپ نح ی هموقشلپ اق یاطرفک
 ا هکلددتف و لوش ان مدوق روق یرلیبکكنس ندنعشخو م هزونشم یتغولقوج |

 1 ص ەر دز اهسکینآ هلوا تداده ندعح هک هجا رهو ن شاو تب اده ن دمالا

 هن اس قح سر زی راکوا هسبکینا هیم راک وا یلادت هللا هک کرشم یتدقو
 | قلتحار هدایتد رک از ورپ یا هرکص ندنوب یدعا رولم لاح كنیرالوقلاعتو |"
 | لوا رضاح هکنج هلبلوسرو هلهالا كسرپ د قوب لوا ناس تت راد |

 | لاعرهفو یدالق ز اغ عقم قرأ نعي یدنلوا ریدقت هدلبب لواسضح ةولصو

 | ابقو یدانلق یزامن هعجو یدلبا اب تنکسمو ین دج اسو هیلع هللا یلص
 ۲ ل الب و ی دیا كرادت ینادا تقص دیز ی هللا دعو یدل اید ی ریسه

 یداک هم السا م الس ن هرړا دعو یدنل وا صا قه وقوا ن ادا هب یش

 || سادنرف رشم شکن راصذا هلبا ن رحاه مو یدلبا تافوهدارز ن ادعساو

 یکاهدناخا وماماق رلب دلوب تردقو توق هلن وا ه دنلوب مالسا نی دو رب دلوا

 | هلی رب ن رج بهم لوا ن دنرعه هک ردوب یسیکل وا ردراو تیاور هلهج و

 || نینجا دبعنامع هلباثراح نب دیزهرج«» رکص ندکد ابا ض رع توخا
 نردعس ەر لب تعصم هلا لال ٹرالا ك دع هاد وع سمن ا رمد ر هلؤوع

 1 نویلطدیز نی دس هلل اس یس یوم هش ذح یا هدیص یا هلا ص اتو يا

 || یدرلذایا تابا هلدوم ودقعیب رلت وخاو تاخاوم هلیا یسفنیلعملبا هما دع

 راص)اوی رج اهمو رددوا مقاو هده كم هرکص ندن ره هک هد هنا هح

 | ینعب ردشل وبر ودص برش ثب دحنیوخانی وخا هللا نب د ینا وخان نوا
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 ۱ لصالا ورلردتلیا هب هب دم بولا یل اعر 3 و رکصندنا ردتع ود یرلکدید

 | رای ررح لس یدیشمراوه EIEN در E ۳ کا

 9 هرکص ن E دراو ماع رهف یدیا سل ۳ ۵ رزوا رف ی لع ساق و
ELIE: 

 | تعي هد هبقع ندایننا ر ورسورابادل وا ن اسم ید رلنان دم لپ ترد

 | یدلوا حفاووب یی یک: كرا صذاو یدیاندعی رشت مانا ن وک لوا هکر لب دلبا
 | نينئاو هدنرخ اوا كنسنآ رقص ه دق دلوالب جوا ىللا م ات یراق رش نسو

 ۰ نوا كن | ل والا حی رراب دلبا ت ره هیدن دم و تاحر ند دکم ه دو

 ۱ یراقفرهمهذن ساعوقب دصرکب وبا رار درک هي هل دم هدنن وک نیت هدنکنا

 | هل ىلع ترضحو یدردبا تلالد هننرلکوا یال طب را نب هللا دعو یدیا

 | ی دیا راو یرلتت اما هد ودنک ل ز هنک ضب هکی دیا وب ثع اب هکم هک

 | ندایینا رورسهدنیح لوا سپ یدیا ن وب دم هب یشک جاقرب جد یسودنکو
 هننرلیح اصیراتن امالوا هک: دیا شار اهل ادنا ےک ۶اد وصخ هلا قاثمو دهع

 هر هند هن بوم لکا رکص ندنآ هیلیا ادا ی لنت دنکو هر و

 دک دروک یے ,اصمولو رلد دروط هرزوا یر دهع مق اولا ف هشان

 | ۰دنرلکدریکهیهرونمهنیدءیسو هبلع هللا یلصایبنارورمساماورلب دروس لوب هیهنی دم
 اوہ طاومالسلا اوشفا)یدیا وب فی رش ثب دح نالوا رداص لواندراودنک
 | (مالس هنا اواخ دن م اين س انلاو ليالي اولصو م احر الا اولصو م اعطا

 | هلتر اشاو هلکک | شا نامه ےل ردتشا نعد تالا ٹا یرکم الس یس انعم

 هت عا كلدا ماحطا ماعط هج زکع ودق دلوا رداق جد كم ربو م الس

 ه کاب رفا ید كع زکلا ی کم اعط نکرروط بوقاب رلج اتحورا رفق ورلجا

 ه دوك وا قلخ هدنحار هکو كس وارلتب اعرو ندن رلت راز كلبا رلت احا
 كلا كسکا یزکیز این هپ ادخراب نکبا یلاخ ندرابغا ملاعو یزکی زامن نکرا

 مس هوا فاتوم هللا هنسح قالخا رکو دی دون و فصتم هليا راتغص وب هک هلی وش
 ردکع د زرو وا لخادهتنح مس ههش وزسکشزسرریک همالسلارادهلتعالس

 یتوعد كن ابننا رو رس بولوا رهاظ رلتم ال هت هدنحا لیب یکلوا هلطاب و
 تب اهن قلودو فعض ل نمره نازی ورب نالوا هاشداب هد رات لواو هدننوق

 ےن رت هی دلرا ر رهو یدالح هعف د یکبا یرسک قاطادعام ندنغ ودل وا

 ( عج )
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 ها وا ه دن اج هل اعر ع اوناو ه دن وشکوقیدع ی طمع تولک | ۱ ۱

 1 رارمسا رفاو ۵ ی سا رع رد ی >!یدیا رلسع راو هد د رار ی تاپ هل هلکناو 1

 1 هر هب ليم رجع ترصح ۰ دنلس ب رکو ند ه رکص یہ رب دنکهکعا توعد ۱

 ol hS دانا تع اعر يف بوو LS لک هب 2 ندب كم

CD) 

  1 Eنزا 8 7 واوا نوزیم ءواب زا لا ءان کا |

 لوسر هنع هللا یطر ییع ترضح هدف داوا ت وف بااطو او یدیا راش ید ||
 هناعا لوا هللا لوسرا نعي (تام دق لاضلا كع نا ) بورب ورمخ دهللا ||

  ASرذاو هل ,یسکب او بولبوس و د یدل وا كع نا ۰ دنا

 نفد بو اک وب ولا ول دانا ب وراو لء با یا كلام رق ندنا بویلغا ۱

 توج وک هلقاف لواو یدلوا رض اح بوراو هتنیم كلا هللا لوسر اماو یبلبا |

 بوروتوا امام هدنایآ یکیا هلبا ثراحنب دی ز بوقبح هرهش یراکدید ف اط ||
8 

 | هب هکم هسه کد ندنا توی هن ایا هئسک نکاو بو ديا توعد هد قل

 تداعر نالوا هژودنک كن دع ی مط هدر دلا تيرس تب اهم بوج

 ۱ یدع نی یعطلا ن کز توت هیاصا ن تمل ناسحاو عا 0 ىن اخو |

 ۱ یدعک مطمرکا عا یدیارلش روی وید ( منکر رای ا ءالءوه یک اب اح

 ۰ و 5 ط نالکاکد بھ یدیا هست دوس روس لعل ە زتنغونو یدبا وا عاص"

 | ےیج ییعوا كمط* فی رش تیدح وب هک رد راش ید مدررب واکا یر رساو
 ۱ هب ی رب بواوا ماف لیبیللایرلغ مش نس ورد روطسم هد نیهگگ هل اور

 | ندنا رایدنلحاکتیب هغمز تف ه دوسالوارلب دیا هدنراوج معطعک هدن راک درک
 | نیبصن هدهنس لوارلیدلوا عیجاماراب د هلیدیرکب یبا تی هشیاعهرکصیارب
 | نطب ب ولک نده اطیعب راب دروتک ن اعا هریمغیپ ترضحورلب دلک یرلذ>
 ۱ 9 ا ررفم یرلل وا ه دیر اوج > طم ب ورک ةد یسنر تونوق هدا مان لع 1

 | رلپدلکهربمغیپراينج من مفا سزا مساق رمص اتر اش راس> ندنرلب رپ نیبصن
 | هناعا یتد ییرلموق راس هلبا ی یحا كل اع رهو رلب داوا ناس یس هلج

 ۲ بولکی دی آرقرلپ دلک راب رپ هلجج هدقدراو هلع یراک دید نطا یداو پب رق
 ٠ یک ی الا بولوا ماع جدر الب ل وا سدرلب لوا ناسم اوا ا اکیا |

 ۱ لوسر هد هیعع و رب داک یک نوا ن رانا یب ۰ دک دن یآ وقت ندلپ |

 | هدقدلوا REY ۱ قب 5 كراصنا هکرلبدلبا تعب ندهالا |

 یشکیکیا ن اسک س٥ دت اورر ورا: دلک یشکر شعب ندنر هلق حج زرخ وسوا |
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 ن وعلم لوا ید هد هعفد رهت و یدیشم زنا تای بو دبا 078 هب ىلع

 بوقاطه زاغ و یس هماع كرام j بوروشود انب هدد سم یلاعر حق

 هكقد راقیح هر شط ندد را اه| وب یدزاب هلغوب اشنازورسب ترضح نح

 نیعالهج وا ن وکر هنن و ردا ص الخ ن دن وعلم لوا بوش رب اب

 هلبا شاطادعام ندنکدکوسرذاو بوروش ود نکلا. هدنغ اط افص یل اع ر

 هللا دبع بواک « وا قر ه دقا یتاق یخد اینا رورمس بوراب تش ابكرابم ب وروا
 بویلشب هما لع اصوغ اص هحروکهدلاحوب یملاع رق یسهنراجر كن اعارح ی

 نکرلغا یب هر اج لوا نکرولک ندراکش بلاملا دبع نب « نجیسعرکم

 بواک هیضغ هرج ندنآ بولا ربخ ند ارجام ه دقد ر وص بیس بوروک

 مست ا هنشأ نکرروتوا هلا یل اون نيول لهح وا ب راو ° دك“ رودلا لع ۰

 هب هرج بودا قع 1 ع یش ودنک بوراب شاب بوروا هليا یأب اب نوشت ارگ

 یسودنک بولوب نکرلعابولک alle هد بو روس نکل بورههید هتل کک ِ

 || هداف بوب د هد اف هن اک ماعرف ه دک درب و ریخندنغودراب یتشابتالهجوبا
 || ی بوک هناعالاطا فید هزج بود نس هلک هن اعا هکر ده دنا هاف هدک دی دردن

 || ندنکودلک همالسا لزهرج تواوا ناشد ر ندنراتواسقهدق دی و دیرمخ و شو رق

 | راقیچاطخر ندا بویمهدیا لمح هننعط كرافکاماو یدیارادغشوا هلته جره
 | دیعورابط فعجیشادن رق للعوهلبا هقر ینوناخ ید نافع ن نام ب وقر وق ود

 | یربط ر رج ن دمت هل ابو مس اب نب راعو ماوع نیربب زو فو ن نجرا
  هب یک نده دج 9 ۳ ندل ام رف تو فتا یک کیش در ها وق

E ۳ هاا ا نا E 

 هک اق و یدبا راشلک هلفم راو یب وکم كل اع رغد ن ډ هرکص بولاق هدنا

 هللا یو ام رهف سا یدلنا تاقو اين هزاا یر هک ل هرکص ندنوک أ

 وند یی تواسقو نزح ینهدرای د وڏ نزلا ماع تب دا تالي لوا لسو هیلع
 ىلا رڪف هدرب ره هلل وا نایت را وا وا شی رو بلاط ولا ارز رايد رون ربعت

 رورس ینډا ھن ع هللا یصر هج دی درلبا تب اج ندن راشم“ د ن دو تن ايص
 یتوبن تامالعو یتتع ارک كلاعرعقو قب دصت هتنارولوا عقاو ه ره هپ ابن

 1 هدة )
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 بوراو هنیوا كنش ادن رق ريق نال وا یو اخ كهللا دنع ن ءرلط رع
 نکروفوایینبآ ( ىش نل ةر ڪذتالا شنل نآرقلا كيلع انا زا ام هط )
 لاطاقبودیارف اند هب ودنکه ع رک هنآ وب نکردیا بت هنم السا بولو
 ٠ نوک لوا ناسه یدل وا نالسم بوروتک نس هلک تد اهش بواک ءااع رڪف

 || وق روقرع یدلوا هراکشا مالسا ید یک نوک یدریدلق « دند هم ءکم ی زاغ

 | لهاهنامز بدلوا ناس نا طخ نرو یدروطید لب وب دسک ندتس
 | بویلیا هراکشا یتدابعو تع اطرکاو یتوعد رکا ب واوا یشک قرق ما مالسا

 || ترش ایم هغلق زاغ بوراو هدصس۶ ه دتفوره تویشوا تو,هتروق ند هسی

 هل هح ور بوب دنیسردیا هلي وب ن وو یدم هیلبا ررمض هرلنا هسک راب دلبا |
 ۰ : لادحو كنجهلا راذک هلکان امز ترهه ندت و ءادتا اماو یدم هيل وس |

 نآرفک هت یدیا نوا ربص تابآ نیلیا لوزا نکا بویلوا لزا تیا نوا |
 | ندشعطلزرفاک هلی لیججرص دج اب یی( الج ریصرصاق )ردشاک,دیظع
 ردا وا لزا ه دنامز ل وا ځد هع رک تساوت و ردکع د همنهلا ندن رلافحو

 || (ارصنمهنایح اوذواواوب ذکام ىلع او رصف كلبق نم لس رتب ذکد قلو )
 | قوچورلپ دلبا بی ذکت رارفاک ید یرربمغیپ نالک لوا ندنس د اب یتعب
 || ردکعدرایدلبا لیگوریص ہجشنب ےدراب ند زب اترلنا اھاو راپ دلفزااذاو رافج
 زاغ تولک ۰ دم۶ هک: دراو هب هدن صر لر ه دک روج و ییعط لر هک اما

 | روضح ید ه دناراب دل وار دیک هنع اطارح «دنامز تدابعورلب دزو ا نح هلق

 رکب وب او یدراروط هش اط نکرولبق ز ءرتوب یدرارراو رارفاک هح بویر و

 یبک ند ران السم یربغ ندصاقو یبا نب دعس وربب زو همتطو عو ناغعورعو

 | یک ندع السا لها بوناوا هربت « درهلعو یدررکوسو را رکود هس ررولوب |

 || ردبجتا یقیزب د بوراو هبل اط وب |یهاک وید راردیا هصاشا هس ررولو
 || ۸۰ رودلوارپ و هزب ینا كت مل هرب و لام هغل بم اکس نوجا قید بوید یداوا |

 || بویء هل وز وب ندنآ هلکموس ےک یلاع رف هسیا بل اط وبا یدیا راب دید

 نا هتع نوک ید دیک ت واوا ردو ه دهشدارب ن ورود كلاو

 ۱ هلا لفاغ فاو هد روس یلاع رف ل وءامىراکدد سعٌملا دع ط.ء یا

 | كن هتع خد مالسلا هیلعرع ربمغیب یدرکو هنب زوب كرام اشاح بوراو هنا
 | هدنس ارعردبر دکهللا نک ند هرکص تودیاردن هکم ر دک نیش اب

 | ترضح بویف هخرپ ی رذن ادنارورس بولیروتک و لغب بولیت وط یرید هرتع ۲



)۹۳۶( 

 ناغمراویادغب لوب هج رخارلیدتنا تحت بولاپ نک ودلک ندک وکورلب دتشدا

 || هد لوا ندزپ ین وب یدردن وک یتلوف مانورع نالوا ,یرلنعش بودیا كرادن
 : هنسا رو هکم دنفع كرا یس ام بوت اص كد هلو یاو یدد تکا لآ

 ہیک ه ید یدلک هب هکم هلا راک و ورع هکاتفو یدلیوس ود هلا ق دص:

 یدابا راکنا هلآ دص3 ود ردو و هنسوک هل وعم 0 وا ۵ در ول هسا یدروص ۳

 نوتاص هنوتلا زویج وا یب ادغب یک ود روتک بولوب ینا له> وبا رخا
 ۱۳ اب هد لآ لک ی راب نیس هشا بولت سد نونا نواة واو بول
 توربو قیلاص ین وا كلام رف هورع جاوا هر نک ر دیک هنل رم جد

 | نیس هصق لٹ اق ندب ناس یی هصق ید نوشلوب ہری بوراو ورع لاا یف

 یتدوبودبا تاب ر رب همالیسلا و هولصاا دیلعاب رک لوسر نص وصخ ی ادعا و

 بو د روتک لآنیسهثاراو ه دک درب دلس عود اصهلهح وای اد و رع

 بویک نالعت (لاع ره ندنا بودیاراکنا لهجوبا هدق دراوهغلایس اج و رع

 | یوا بودیکرپ نس وبق هدک دروک نکرولک لهج وبا بوراو هنیوا كلهجوبا
 | لهجوااماتبواو ارضاحهدنناب یدورعقدیی ومف مل اعرفه دع بورک هما

 | یرا وید كني وا هدنیح لوا ن ابه بویهرب و باوج الصآ بوروط ه دورا
 | كوسركنيل اعتقح وعلما بواوارهاظ هتشهرف رب وان اغدز وب شتا بولی راب
 لالا ف لهج وبا سپ ب وید نیس نه ريو بأوج نوت نک رروط ه دوبق
 نیرلپ رولف كب الغواوب د رانا بوروص هل ام رتهفرد| داره بوة یچ هرمشط
 كوسرب ندسل 1 رگا رارکن وند هلا رص له ج وبا بویلبا ماو در 6

 هر وئس وا ى ات ید کش اطنوقیح هت وتس و |ماطندنا تورونک سالح هرام اک

 شاط تعااس لوانامه تودنادصق قمقارب هلاع رهف اشا ابد اونو یو ۲

 ١ براب ید لامر بو دادا رفوب ددا نام بوک هن ز افوب تالهجوبابوناد |

 | ىكىردقەرفاكوب  REهنیوا تاله ج وبا یرب بولواهراپ

aE a 1 1 

 رهاط نالسرا يکباهدن رلکدتنادص رالوف بول دهذصیررب هکیالوت هک لدیکرپ

 یبیرولف ځد ل هج وبا بوچ اف ندنسوفروق یسللج بویلباهلح هراودننک بولوا
 7 د رڪ“ ران لہ نک وبول واروھ شم دنا د هصو وب بوت اهب هشط

 د آرا داع تالا نرعرکالهخ وا رکاتوووافالواد |



 || هک اتةویدیا شم ماا هصن ه دقات رواوو یدشلنا ناس نکودیا راو یلاعت |

 | بیعت هنک ونک تسار یراق اغا راب دشاو هدنتسوا لو ملا لاعرصف
 | نون کتی دنک تان اکو رس ن دنا راب دش ربا هنیل زنم كهللا لوسد لر هدا

 | یدلک هناا ید رکپ وبا ه دک دلبا ن ایی قتبا ردفو ارقا هروسو یلیریجو
 | هج درا كنا و ثراح ن دب ز هرکص ندنا یدلباادا هلق دص یتداهتش لکو

 | نالکهن اعا لوا ندرانوب سپ یدبا راشلوا نالسم یشرح لالپ یلوق رک وبا

 | ندنا بولوا عقاو قيدص ركب وبا ندزراو بل اطا نی لع ندرافهلغواو
 || « دعب ت افع ن ناغعنالواهلبا تص تبب رت ق رسو یلالد رک وبا هرکص

 || دعس هللا دبع هدسب دمطظ ه دعب ماوعلا نب ريب زه دعب فوع ی نجزادبع

 یینرلمالش ام اورابیلوا نامت شن زو و اولنالضم اچ توک اا و
 | لب جواأت هلطاب ورا يدل رق هنب رزوا افخا نیرلتع اطو تدابع بوي هديا هراکشا
 | كنرم ثع ردناو ) هرکص ندن ارلب دارا توعد هج ول یک لخت هل وا ماسم
 هل توعد هراکشایک هلو موق نیع اک ینعد یدلوا لزا یننا ( نسرفالاو

 دخ س# هعفد ر نخ یدل شر هراهطا یتوعد ید اب دنا رورس یدنلوا عاود ۴

 هکم لها هلج بوهیج هنعاط امص ج دەر ك رو یدابا توعد قیلخ هلچ هدنا ۳

 | نایب ماك العو لج قحو نتو كن ودنک بودپازاوا نکما شلوامج
 | دلامرهقوند هکنید كنسو اکس تس وح بوقلاق هغانا تهلوتا یسع ه دک دلما |
 كن هکم لها بوروکن کرادن تف ایض ایدنا رورس یخد هعفدرب و بودازوآ لد |

 ۱ هن هدقدل واول هما توعد هنید بو رع اح نسا رفا ودنک اص وصخ نیابعا

 ِ تموصح هد هحنردر دلاع رد بهو ااو توادا قازا د دڪ تهلوا

 | تفشم یدرکود هنلوب کا اعا بورشودرلنکرد هاب ها یتروغ هک دزدبآ
 1 راه هلو نو تمالسلا هلع د حت رطح زر ف اک یدردیا د صدا مر و

 ۲ دغ ارج ی ندب رعلئابق هدزل ااو یداواردا ع. فسا نتسب اتمورارفآاکا

 ندهلبق ره تءقاع توت و هثح ود كيزپ رس هلق یا مان ده ام ی و

 اأ ول هجا كنج هللم اک ح الس یٹک كی نکس هلج بوالق ار ینک كي در
 نابه بودا عم نادکنح هات هصلودتب یرلنو یر شمات هلا كع هدنرل داوا ۱

 0 ادندخاقیکل وا لک و ؟ تنر اون : جوا هتش رهف مان ل اقر ہیک لوا |

 لکه دنرهےش هم ه كند نکیکب ا ےک اوا ش ثابت همامو هعارخ ی یا بودا ۱1

 یاب ی دود اب هللا دع ن دما | ۱



)۱۳۸ ( 

 ( رعهافرح راو) هلبا لا ند ههیشو كش الكوك خد ( رهطف تاو)
 بوی یک ندملخ یکلربمغيلو هلعصیودنکندرا هنس نهاریالوق تعب |

 هدکدلبا اطخ هنسیکر جد (رمکتست نتقال و ) هلبا ت وع د راکشا نب رب ره |

 كقلخ ید ( رمصاف كرو ) هنر ند ها قثرا یماهثا ن اسحاو هعسقوح
 لزانلوا كا هکی دلوا مولعم ردکعد هلی ربص هنساذاو نعط هلرارفاکو هنس افح
 راو ردر دم * هروس نیلا لوز هد هس اب ۰ هعو دو رد هروسآر ها هروس نالوا

 دعا وق بیهص ع رک ناقرف هلا و ردشابا لوزت هدنامزرپ یرب هلرلتباورل هروس
 ردتبا قلا شعلا زو تلا ك ب یا هل وة نباش اماو ودش ا اا زو یک ا كب قلا

 هب هج دح الوا یدل اف ندن اط > (ردلا اهداء ( 0 سس لص او

 و دنح لواو یدلوا هک )دوس نروت؟ ناعا لوا هل اع رعفیدلق دص ره ناعا

 ید لوا ید رس وک یا تس دبا هب يآ رو رس مال سلا هيلع لیئارمج

 هلی هلبا یرلت طح ریبغیپ بل اط یبا نبأ لع رکع ی دل ز اع تحکر یکیا
 | كن هخ دخ هلا ماع رف هک اتفو یدیا ه دنشاب هرکس ه دخ رات لواو یدر واوا
 | هه و و یدروط یدلبا یا یی رلقدراو هب ه ده »و یدروک ی رو دلق زاغ

 هغروک اکا مالسلا هیاع لیاربج اریز یدروص هیابتارو رسم دردعضو هل وقم |
 جد اعرف یدشلوا فقاو هنزاع كن هج دخ هلباممغیب قحا ید_شم |

 هل امر فرا هج دخ اعاد یدلک هن اعا ځد لوا یدلبا صرع ناعا ه لع

 هل اغ هنسک ترد ه دن امز لوا ندن ر واوا شد رقو یدرارولبق زاغ بو وا |

 رکی وبا یر هکیدیا یدم عه كهم ءلهااصوصخ ن دن زولوابرعویداقمكةلخ
 | دراو یسبیجندردو) ماه ن لهح وا یسخمچ جواو )بلاط و وبا یسه)یاو) ۳

 لت د راربرپ RE رمو ی رپ و دودا هلاعر حد رکی وبا یدیاهریق+نب :

 ۱ رکم هلو دص رع ناعا رب ورخ نادنن وب ی دنک هراو ه رکب وبا رسا لع 3

 هدنرلتعءاطو ندابع بونشو د هن رلق دیاط هو كرا يشد ور اوکو دنک درکبوا

 بود ن هشلب وس هليا نیما د ن هراو ب وټلبا رکف نک ودیا ق وب تعفنم

 | صوصخ وب ه دنراتبب ام د هراربل وا ندا رب زید زاویالکر سا لع
 | | هود اعر وید نس رایا ه دعس ه رلت وان وعن نس د څا بولی وس

۳ 

 | یر ندقو ییدا ی و یلاعو نک ودیا ردو ول تهدئ | هلم :
 آ

(JA) 



 يڪ ا تو ست سس سست

 || هلکلیا را نسوا مامن انب بوروط هدنارار اجر او بویلشب ههللادبعک ||
 هک رزوا ئم ودنکی دروتک یر ران و ی رلحاغا هتسک نالوا حب رخ لیکو |

 : ت وک نازه هرزوالاح و ول ید رو 14 ااپ ر نیس وتروا ك هک ب وروط :

 ۱ نيعن زا نم EL یدریا هل قزف ی رلفب مش نس كن ايظا رو رس کاتفو ۱

 كالا م اع هڪ وق و ا ییا راودنکهچساوخ |

) ۱۳۷ ) 

 هدتیاور و ه د نین الا موب ینوک ی رکس كنيبآ لوالا ميبریک هدنلیپ ین رب نوا
 ! ن وا كئر اسلانااطهر ضعبلا دمع و ۵ در وک یهکیا نوا كتسا ل والا 22

 | یا تلاسرو یدلک هلتعلخ توبن م السلا هیلع لبث اربچ ه دننوک یی هرکس

 ١ باج و ن ؟ودنا لت ارج ودنک ن دنا یدلنا فب 2 لا5 یرورس لوا ها

 آقا ( ت ویلا ناف نکود روتک توو 9 رو وان درو
 5 ىذلا كبر ع“

 || مقاو نکیا هدنغ اطارح ۸ ام رف تراشب و ااو یدا وا باغ لبث اربجو
 تواوا رهاط رلتم Ye هه هب ابا لو لس یک هلک توبن ار رر لس وا

 | نکرولک بودک هنغ اط ارخو بونب روک تاقولخ شنی هک وکی رلشابو
 | راودنک بولک یرادص هللا لوسراب دان كياع مالساا ندجاغاو ندشاط

 را ودتا قوح ندرلتمالع ون و توی وس هد یربع ند هک دخیص وصخو

 لس ودرد رخ تم الع هز ءاسش نا یرفت ع هك دخ وبلا مالعا

 || دعدخ نولک هو | رەل ۇشا اهنا زورس«دقدلوا لزات ی هروس( ارقاو )دوو

 ر ںوراو هلفو نی هفرو ن دنسالع لاو تاروت بورد ص: نو تروا یزو نک

 یی اربج قح بور ورخ ییمالع ناب روک ن ۔ ززوک كرامو قالاح نالوا مقاو هلاع

 || سومان یعساو بها لی یر د ین هللح هروس - یدک

 | بویلبا نایب یغجهلوا نیمادم ریمغیپ لو ناکا یرمغیت ناهزلا رخاو
 ۱ مدیلو ۳ نروتک ناعا لوا ید هسا وا صا كلبا ت وعد هنید یار کا 1

 | بولک هیوا هلبا لاحوب بوث وس ندن زازوس كن هفرو د هج دخ بوب د
 ۱ مالتسلا هلع ل ارج نکروت ا٠ب ونیز و هلل اځ لوا جد هسیا انا رورپس

 ۱ یدلب وسول ددنسک ن ات نرود یا نعد یدرعاحود ( رتدلااهد ا )یداکرازکی

 | کی ەن( رذئاف مق ) هدک دی دروب هسیا هن تمدخ بوقلاق هغ اا ید ماعرف
 هليا تد ابع و تعاط هثب رفا ناهج ینا اځو توعد هنیدقلخ وز اق وب قلا



(AA ) 

 ندکد شا تعسیراهب ر مالا رخ ا یدرارقروقوب دهشدب لب رپ ندمح بانج
 لم ۷ وارلب دشاوا ی راوند ترد كن هرمک ق تزد ندش د هرکص |

 تواوا ره اط شاط هرانکت لشت ر هدعد رب دزاق ی رادعم ردن وک رب یی رب

 | راب دای راولد ترد هل ف ترد هل ا و لب دقار هنبرز وا كنا یس السا |

 بویق ندسکوب س ويف راب دری و راتما بوپاب ندش اط واردرپ یراویدرهو
 قحهلواندشاطبودیا عضو هان رەخ یی وبق رومدیود ابا بلط) ادیعاشن اسو
 لق ره ه دقدلوا وأ هم وق دنس هت روا یدوس الا رو راب دتا ما ی وبا

 یدوسالارج>بوروتک ب هت روا ی رلتف رعمو ی رازه و ینبرلتع اهشیدنک
دلش هلادحو كنج ود ر لر قم وقز ۶

 1 راند روط هرزوا لاڪ ون وک دهن رلب 

 زارقو لوق تبقا راب دروا لا هن داش ع ازو دانع ه دک دلک ه دصسهرکره |

 هسذا را ولوت یک هدر سم ل وا ند هاجر هلک « دیس ابصلا لعوک رلب دنا |

 راب دلکهک ین ریارآ هیلبا فصا ها لوبق معس قمکحورا هدیا بصز ےک ا یتا |

 نادنخو داش بواوا یضار هنک= كلا یس هلج راب دلوب هدنا ی انا رورس ||

 بور اقیچ نیسادرول هشوک ترد سو هبلع هللا لص ملا رتف ,دنابهراپ دلوا |
 كن هلسف تردو یدو هتی رزوا کلا یدوس الارعح بو هشود هنرزوارب و

 هدن راک دلک هنس هبروا دیو نورتوک نسادز ندنس هش وک ترد هنیراواوا |ا

 هلق ره رل دلنا عضو هنلخ ت وردلاق را ودنک هللا ارام ید وس الا رڪج

 نرفایس ر ره هن ارد دن و نس كنم دڅو ب ویلبا ظحندصوصحوب ۱

 یسمهعل وب جاغ اکبر هدنرلق دلواول هغ روا ینتس وا كن هبعک اهاویدید نیو

 هذیا دصنو بویلبا لالا برطصم نب رو دنکیسم هلوا راجت هدنرهااکیرب و

 هلو اق وب ب ویل وب جاغاو راجت هسیارلب دتیا یجسولک د هنو بویلب یب راکچ
 اتسلک رب هد هیک اطنا رهش یش اجت ثاله یف اطا هشیخ رکم ید ارلشلاق |

 بوزود) وط ه یک رب بودیاكرادنر راجن د اتساورلج ان ین وتسم نوعمر دا |
 هليا قح ثدارا هدن راک داک هپ هدجقافتا بوردنوک هلس نخرخ لکو یدنکو

 فاوایزاص هجاقا ر رلمدا رب اتو را داتسا نالوا ةدنحتاو بون هراپ یک لوا

 نون اصجاغا بولا نیربخ رلنوب ی رولوا شی رو بولیت روق بوة هراک |
 نوا هللا تب بوشواوب هنج رخ لیکو كنیش اب بوراو هی هدجهلیتبن قلا |

 لرانوب ج رخ لیکو ه دل راک دا فیلکت ن را امہ برودلب نکودیا مزال اغا

 یراچاغا هلج هدنباوج كض رع ید ل واب وديا ض رع هی یس اج یھ الک



 | كم السا هيلع لیععما و ندننب رذ كماالسلا هيلع هاربا یزپ هک هیادخراب

 1 ۰ در ۰ :N 9 ْه

 اقیفح یی هج دخ یربف دلب وخ د ےک درردلب ینتیارق هرس ی دم“ یدعا ۱

 ا بودا ددرت هدمتبیب انب ل وا اما ید زردیا دصق هفت ندیکب بوش ی هک /

6۸۳۵ ( 

 | لیععسا عرزو مه ارا ةبر ذأ نم انلعجیذلا هلل دا )ی دلبا ادا هلهجو ول
 : لعحو دم رح س اوسو هتد هتنصح ااعجو رضلرصنعو دعم عض ءضو

 || ندم اذه ىجا نبا نا مث سانلا ىلع ماكملا انلعجو انماام رحو اعم ايب ان

 1 لث از لظ لاملا ناف لق لامل اف ناک ناو حچرالا لعجو هپ نزاوب ال هللا دبع
 ا اهللدب ودلب وختش هج دخبطح دق هتنا رق ف عدق دو لث احماو
 را لوارکشو دج هکردوب یسنعم كح اکن هبطخ ( هلح اعو هلجا ام قادصلانم

  ودنکیز و یدلماندنلصا كرضمو ندناسنندعمو ندند الوا ندب نادنمگ

 || ذبمک نانا وا جیح وب و یدلق ی راکتم دخ كنيم رح هللا ةبمکو ین ابهک كني

 || مش ادنرقب هرکص ندنا ی در دن وک ندزپ یرلکاح هنب رزوا سان نالکی جد

 رکاو ردلکدرب | رب هلکنا هنسعک شان ر جر دراو هک هللا دبع ن د یوغوا

 ۱ یک هکلوکر لامهکرد وب یاوحهساراردیا اوعدتالو ارب ندنتهجاب دو لاع
 ر كلا هدیدنفانر رواوا لئاح هی هبن از ها صوصو ردا ایخرواوالئاز

 هل ابو ر دکع د ی دلبا لذب لو یتلج وم رهم كنا و ی دلید لح اک
 أ یکی دناوا هلا هم دخ ماعرف و یدتا ماع یاکن هبطخ هبا قی رطوب بلاط وبا

 1 هنس ا شد یمرکب اا رو رسو یدیا هدنش قرف هج دخ هدنامز لوا

 || هلا لص ل اع رف ەكاتفو یدیا هدنستلا یعرکی مات هدتباور رب و یدیا شمراو

 | یدیا هلبق ترد هک ی رواوا شی رق یدلبا مات ینشاب شب زوتوا لسو هیلع
 || هلق ره بوزوب ین انب ینہ دپا لیاخ میهاراو هغ اب یهلل هسک هليا قاقتا

 | هلع موها رباژارب زرلب دليا تاب هکلیا ان ه رزوا ماکعسا یوروالا هن راو درب

 ا هلل وا نیه هرب لا اراكعاط یناو هرعک مالسلا

 زا ر رضەلهج ور هب هبعک رايش رف بو رک, د وص لیس هنا ه دن اقوا ضءب
 0 3 نوک مالسلا هلع مهار هکلوا هاکا یدعا یدرروطردیازاربحا ندهلوا

 | زردیاقالطاهرنالوا ینبسام كعاطیکیا بعش هکیدیارارب د بعش هل یب دا
 | هنر هلج كنهنیدم با هکماماوردیرمب ىع” كەچ دمو هما ىدا كتير هش هکمو

 | هکیرهلسق شب رق سي رار د هي داب هتب الو هک هدنناب ترد كن هلج وب وزامح



5 
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 : هزو رس ترضحو یده هنب زو ل ! وک ن دنا یدلیب بويكا لالا ق نکودیا
 یدراو هنا یدروسبولوا ه دان ز جدیدافتعایدروک ت واوبر شلوانابم 1

 هلق رمی EE 3 0 هدوخوا 0 دا ندلاع رک ۳

 ی كراسهو | وس هل د ۳ اا 8 رخا ی 3

 دیت اشد توبن هدنسارا كثب رغب یکا «رزوا کودروک « دراباک بورو دچا

 یخد ینا ند هصق شذک یدنا وا تا طوبا نکیا, دا اح و رانوب یدلوب

 یدل 2 کو ۱ كم اط وبا مالسلا هلع رع ترو +ج-و یدتا رادریح

 ردفو ج رل دوی هک هک بولا هما یو راھ: 2 تو: ا ۳ هد فدا

 كوب اس جک ردتاپ تاذرپ و و ردررٌ.یر ها دصخررمض هلی یهزاک و و
 یدلب وسون دردشم هلک هنسعک مرکموزرعم ندیول هر [اه>و رداد ارا هنفشع

 هبذکم هليا ل وقرب یب ایلنا رورمس ب واوا لماع هليا حصد كنا جد بلاطوبا
 هلام LAs ۳ اما مأع هدو داوا ل سد ران یار نسو ی دردنود

 ترهش و د نیمادم ه دتسارا هکملها عجو هدزکا سس رقویدلوآ روهشم

 یدرر و تناما کا هساوا یعاتم واتعفرپ كمك PR هن هجردرب یدلوب

 || یدیارداام هلتاف هک یزعلا دیعی دلب وخ تن هج دخ ندنرلن وت اځ هکمسد

 مان هرم سم هد دنس ره تودا لادتا لام هاو ست دنک هلع اونم نرا تواوا یراو

 هار به هد هرم یدتشایتماتا سو ی اما كاما رش هک اتو یدرر دتا

 هګراو دقت سس ماشان رم سا یدرُدنوک هاش هل راک هد هس ك وا ت ودنا ا

 هدا ه دیا بن ب | ولوا ویدردبا ریس ت :ہطع كني رل ارم طح ممغب نوک ره

 ی درولوا ن اساس هرزوا یاب تولو هراپ ر نوکر ه یرب ند هلج یدردیک
 قاراد هدر توحا داتق هن رزوا ادا رورمس بواک راکلم ندنز وبا وهیهاکو

 نوک هنپ رات مضحرمغی را هسا وف هتل كج اغا یتئق ره و ی د ر ولیق
 هذرط لوا ندن دک د جافا لو! هسا رونالوط هتم“ هن شنوکو یدرُفقوط

 رخ هب هګ دخ ر رب و ناد دا یدروک هک ی رالاح و ه رسم یدرولیکا

 كلاع رعقویدننارمخ نوا یر یراتراک هد دن لوا اصوصخ یدر و ۱

 باانطوا ی اکن ٌهبطخو یدریدتنا میوزت هلاع رف یی ودنکدلبوخ تب
| ۰ 71 ۱ 5-71 

 ( هلهجووب )



 گیت

 : ترسصن هلکعارک ذی معسا 71 دلا داد ندمگ یرکشل برع هکر دنوک

 | ضرالاقو دجا ءایسلا ین هعسا نم ىلع لص مهالا )ردکعد رلب دلوب رفظو

 | هکكل وا ه اکااما ( دوج ومو ظ وفح برا یه دوم ی بلا توده
 | نیم دخقا هب اد ه ودنک الوا هد رلکدلک هب اید رسو هيلع هللا یلص, اار

 1 دبع ندا تال هی اد لوا هد تا ور رپ ورد هب و یس ولد ازا كم يا نیلبا ادا

 السلا هبلع رعد ترطح یآ تود کرد جو ریسه ی - ول دازا كملطع)ا

 : یدرنما م ا< لس یا رد هب دعسأا ف ود یا تب چل هدهد ردشهر نا

 || یدقاو هدیاتک مان رتکلا راغ اماو یدسک ن دوس یل اعرف هر کص نا

 ۱ سس هدلاوندنآ یدانا تاب ر "هو رک هنش ا شب ییلتح ا یودلبا تب 7

 | یس باتو یس ه دلاو یدراو هنش اب تلا اینا رورس هکاتقو یدرشنط هب هنیما

 || هب هنیدم یهللا ل وسر ترضح ىس هیراج مان نکا مات الق ند هللا دبع
 تر اڌ یی دو ی راش ادنرق یس ابا بودیا تم اتا « دنا یارب راید روتک

 د یدلبا تافو هما هذل ام مانا وبا نکرولک هپ هکم هثن نو ودو رات داليا |

 ۳ سس هدد ىدروتك هي هکد ی اینا ر ورس ناما هدعن ید وا نفد ه دل ل وا ۱ ۱

 یدرووالب رهدهنمنوناخ هما ها وقرلبضعب و یدردتلوا هبلطلا دبع |

 یا اما یدتا تافو هدک داکهی A ید هتسخ هداوبا نکا رولک بونودو | 0

 هد ز ندن رالغوا راس ىل اع رف بلطل! دبع هلج ابو ردن انلوا ن اس لوا |
 هن رخ بوروس یزوب هزل اچ كرابم ه ددع اس رهو یدر اتوط هلا ت: امر |
 یکیا و هدنشاب نکس سو هیلع هللا لص ابا رورس هنب رز وا لاحوپ ی درصد ||

 | هبل اطوبا یسیعربانانا یل اعر تو یدلبا تافو جد بلطاا دع یدلواقلبا

 | یدل وا نوکیکیا نواو یا یکی ول یکیا نوا ن رشنس هک اتفو یدل رصا
 | هلبیالسلا هيلع دم ترضح بو دیک هنین اج ماش هلبا ترا ت یل اط وبا

 || یدتیا رفس هلبا بلاطوبا یٹبح ل الب و رکی وبا دت و لوا یدکب ولا
 | ی رلکدی د نیبصن هکاتفو یدیا ی رفس لوا كمالسلا هیلع ممغیب هل اب

 | لوا رکمراپ دن وق بولوپ هعوصرپ « ديپ ام یسوبق رهش راب دلک هره دش
 ۱ نازک ی رح ه دنع یدیا رار د ارم هن دا هکر داراو ته ارر ه د هع وض

 | ۰ دنراب اک ی یتفص كلاع رف اص وصخ یاو دنک ناژودایرپ « دنجا رسا و
 | حایص هکنیدیاهنسگ شعب دیا مولعم نکودیافبرش تاذ هنو بور وک
 | مک ید روک یل ام رضف بوقیچ هسشط ششک ل وا ید ۶ طن وکی دا وا



) ۱ ( 

 (ربصتلا هاو لول من لکولایمن و هل اس>)رذت)ل(هللادمع)(رمشمم) (دهاش)

 هللا یر ےہ طم نب ریبج هکر درو ظن د هربش» وب ورو طسمو دیقم هدب اصءاما

 هکر درام رو مسو هيلع هللا یلص لوسر تروح بودیا تناورإهنع یلاعت

 ہللا ےن عاطااناور کلا بها وضع یذلای الااناو دجا اناودجم انا ءامایل) |
 ىذلا ىق الا انا و دق لع س لا رشع یذلا بش ىلا ناو هوشلا ق

 یربو د یرب ن د هلج ر درا و مرلعما هجن رب عنب عب ( ی ی دعب سیل
 هکر دمت اخ یر وراها وهلا مب یرفک یاد هللا هک رد ام یر و رددجا

 ع ابا ےب مع قاخ هکرد رشاح یربو ردشلیا نخ هلبا اب یت وبت یلاعت هللا

 ی هرکص ندنب کرد بقام یریور ول وا مجج ینعب رو وا رشح هی رزوا
 یرعما یسوموبا 0 ندو ردم ه دنک وص كولد هلج نی وردق وب

 هک رد راشه رویآسا رورس کرنا تاور ندلسو هيلع هللا لص هلن ا لوسر

 ه دن ار وت اما و( هج را یو هب وتلا یب و رشملاو قفلاودجا و دم ا1 ) |

 یخ د نالوا روھ شم ہ درلکوک تال ذکدجا ی راف رش سا نالوا روط م |

 ردرلشلبا ناس وب درد دو نالوا روک ذم هدارنلا تو ینورعم كا هدنزوی رب و |

 رکدینع ودعا جردرل هص اخ ی العو لج قح ٠ دنعا د اصوصخ

 راهسلبا هاچ بو رعاح ود د هک ندفرط یعنقره نکیا شاوص هلا یرارب رب

 هتسنک ر ریس وک لو هبلنا عياض نیلو ینکرب و هل وا رفظمو روصنم هللا

 بورد وکی لکلم هبلبا تب ادهاکا یلاعت قح هسلوا لوغشم هنمسا دع ے1 و

 هلیا رکذ یدمم ےسا هسلوب بوپارا هسل ةوابهتسفرب هنسهگ رو هرتسوک اوب

ESTIENول رس ی  
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 ریس ھل وا لصاو هسیا هل ید وص2م هل وب کود فی لوا ها قج ِتیاسنع
 بنا رورسو هل وا لصاح ىدا رم هدد هرک زوفط هدر جد هدب واو

 هک دلع مان راق یذ ه دلبب یرلق دروپ ترده هی هنب دع لس و هیلع هللاص ||

 لر ورس ترضح یلیخ ب رع هدک دتیا كنج هللا یررب رب یرکشل ور

 بونیص یرکشل م هلیا یرادا8 هلج وید داب ب وت وط لاف فب رش مسا |
 مالسلا هيلع لما ريج هدنیحلوا یح یدیا شل وا مرهنم بولب رق یرنکا |

 ترمطح بودزوا هفرطلوا کد انقو بور ورخ ند هصةوب بولک هلاع رف ||

 یکیج لوا ندرب یراقدر وتوا بوعلاق باج یک هدنرازوک كمالسلا هیلع ربیغیپ |!
 موب لوآ اذهربکا هللارکا هللا ) هب اهدا نالوا رص اح ه دنا بویلنا اش اع ||

 لوا ن وکو نحب راب درویب (او ریصن یعس ابو مچا نم هيف برعلا فصا |

 ( هکردنوک )



( ۱۱ ) 

 ۱ ندا یدقان.هک وک بوردلاق یش ابو یدک ءرفط ندنس ه یک لوا و

 یب رعد یربشی نامز رخا هک وب هک لوا شلتییغوا مالا يدتي هک اب
 | گدتشا یغدهسوکرب هسخوب كدروک هو لدلیب ندنهکم دیدن ردک رک سعوط
 ل و هدناعس|هدنامز رب هک مدروک قاندیا یلاعر یدش هدنز وب "لوک ےک یدید لوا

a ae ame aA <و  

 || عق اولاینمدربک هنګاوا لک ارقرب خد نب هدکدید لک د شروک ابضورون هلهجو
 || رذ او ه دنا هکناص شا وط هلیارون هناخ قلکارق لواهک مدروک یک یکی دید |

 | شقت هرب ر وبدمعواو مدلبا ظفح, هاب اح یآی هصک لوا شغ اب عارچ ||
 || دلعههاص ملاع رف هک لوارکعیک یودید دنمشناد لوا « دنناذدح مدلیا |
 زا یر ندا یودلنا تب اکح هما یر هدلاو اماو شعا شاک هپ اند سو |8

 شوق واد انف قنارب ورب ندنز وی اوه هدتف و ی رامو دو هاند هکردوب جد
 | ردشا وارره اظ هق رف هقرف راب روح تم اقارس ادع ام ندنآ ردشع ر وک

 | هننییام كمالسلا هيلع ى هلا یرز وک كنيط ابشو نج راکام صوصانا ىلع

 یودلک هدوح وسو هلع هللا یلص م دادلو دیسوردراش کچ هدر ند اطا قارب

 | یراق دغوط كن اینا ر اسو یب غو قرش هرلودننک هد :ءاس لو بورتوکر اکلم 2

 || مسج بویقب اهلیا یرلقامریا تنجیرورمس ترضحو بوریذتا قاوط یراری |
 هسعاردسا روکا اع ی راکدروتک بور اص نا هفرح ر رح لیشد رب ناب :

 || صوصخهدالیمیرب رهبودیاهدهاشملاوحایک تنوبهصنیخد هدنلاعیماور |
 1 . یز هش رش «اعااما یدناوا افت اهلا رادعموب هد کو رد شمل زا ه دز هلاسر |

 | رونلوا رکذ هکردعما زوقط نا ۔ةط هرزوا یییدنلوا ناب « باک مان دایعلا رنک |

 0 (یعاد) (یجام)(رماح )(ماخ) (ماف)(بفاع)6دوجم )(دماح )ج( )

 ۱ ۱ (یلو )(لیلخ )(یدهم)(یداه) (یب )(لوسر)(ریذن)(ریشپ )(رمنع)( حاربس)

 | (راتخم )( یضن یح)( قطصم)4 میلک)(رتدم)ل( لم زم )6 سب )( صن )
 | (نیم))" رون) (لداع)(دیهش)(ظفاح)(نابب)(۵2)( مساق)( قدصم )

 (یکم)(قداص)(قطان) (بحاص )( غ ءو )(نیما)(رکذم)(عیطع )(ناهرب)
 (ع>ر(فور)(صیر> ) (نزع)(یعساه)(یشرف)(یرع)( یعطب (یندم) |)

 ( رهاط) (دیشر) (مصف)(بیطخ(بیط#(بیط)( ع)( عرک) (داوج) |
 (قح) (دصتعم)(قباس)(طسوتم)(افش)(راب)(یما)(قت)(ماما)(رهطم)

 (مرح)(دلم) (عفشم) (مفاش )(تجر)(نطاب)(رهاظ)(رخآ)(لوا)(نیبم) زا

 (ما(ریضع)ءاس ما )بینم (یتح(بیقر)رو ن(برف)(معکح)(هط)(ملع) ۱

AT)(یاع)  



(r۰) 

 ار زرا ها یلفع ندوب هکر دم ال هرلمل اط زااوازرح زیدانلا مد رمت یک كوب

 ردنطا جارا ید وهلو هللاهښجر یدادهب هلا فلخ ن ع رکلادبع ھوا ا

  دجخ نعسا هدنامز كغودروغوطین او ذلوا هلماح هی هیربلا دیس هنیمااب یدلک ||
 هترزوكایی رشد وب ویدلب وسینک و دیادج ایا هدنارو و یدیدنیسایوق ۲

 ندو مدلوب هدجوا مجد مدناب وا هک اتو یددکو یدر وولد نیسان وف دصا

 شازاكعذوتنا هللا حسب هدنرزوا هکمداوب هاب شاژاب و شازود ادیدج

 را رعوبا ویدنا نوا تیاک مال اب زرحناللبژاهدب راف و یعاشا منایا

 هلوقم هن ره ها وا هدنناب تایشک رب ف: رش زرح وب هکر ردبا تیاور یاعکا |

 نام ود هوا رر ص a ھه دنا هک ید هدناب ا قر: هسر وب اب هدرب

 هللا لیصادنارورمسهکر ابا تنا ور هنع هللا یضز سا مع نیا لصاا ورد رلشلیا

 یر ندهلج یدلوا رهاط تام الع هجن هک یک دلک هدوج و لسو ةيلع |

 توذک زوآ ولتبهر نخ من تولع د هس د رزو !یژوب یر هجرت یکهددرل هد ۱

 یدک نیما شا اوا داععا رب هرلنا هدلاح ی چاش ر رلثو < کلش رد قزا

 سج نیالیا رصت لواویدلوا لاله یرلت هلع ن ۵ ی عو ال

 راکم ی رالب دنق نونلا هجن كزانج و یدرتد ند تشه دتدالو راینحو ب ووا
 ناقو اع اع جج كنيزو ر ویزا: روح )یخ و رژ هی 49 رشف دیک ںوروتک

 رایدلوا لوغشم هفلوتشم هنب رب رب ییغودغ وط كاسو هيلع هللا لص ماعرف |

 هدنتق یناختقح دڅاب نوسابا ندیآ تر زوک كرم هلجب یلامت هللادکرلب دیدو |
 گهنسکر و )لء یدو یدەعګو 5 دن اک ها درک نشکت ادو مر رک ناطتس

 ندنایدلوا مقاوقاوا قام راش ,هلباح ر فرب یک حرف کنوک ون دن دک هدوخو

 هد اص هک هل وش یذلکدد راکرد ن ندروت کلان ام ٤ وک هلبارمت ھه ؟ لو اهر a ؟یض

 ثیاویوب بچ دنا راسبخالا بک اما یدیا را نح زکب هی رارب رب هدفرشو

 یشابز وبب دی هکر دراو قتل اب رول داس وملط ندن رقاب ناع یاب رد هک ردشلبا
 ویب ندنع احط سبق یبا هدنرهزوا یس هةرا بولوا یعو رب وق زوب ئدب ماتو
 ورس اس وملطلوا سد ر داب ا كعشار هللا تعسو هپ دو ع اطهراپ ز وب یدب

 ید هلهم ادن وا ند روو یدا رصصرفاو نیک دم وس رک شو درقوط اینا

 هلع دنا رور هک زب د مالس کهللا دنعادعام نو و یدن اه هنن رترب ارد ۱

 مدل و هللا هتک دتعهلادرب ندنسالع ادد و ممد یعءدعوظ"مالساا وهواصاا |!



) ۱۱۹ ( 

 ك هک نکیارار وشاب وسو دیدبا یرداق دکنحو یییعش لا كد رقو یردام

 توا هسکلاتع دصن ام شف رغلا رشععا ) هکی دلشبازاوآ دنلپ ر ندنجما
 هللادبع نیارج ها لها جارمسو ةرخالا فرو این دلارونا ذه نکلودحا
 ةمکلا للادرب یذلاوهو اهتعسو ايتدلا ءایضیلا ماحرالارارق نم جرخ نادیرب
 یس هم وب یکیا كل هبمک هک كل مسیر هلربق شب رق یاد ( اهل اجو اهرون
 كنابند ,نکلو ردلکد نوح ایت افو كن هنسکیسهملوب عرف هلوةموب هنحاالاحو

 | مسو هباع هللا لص هللا دی ی د2 ارس كبح ل ھاو ف رش كتر خاو یروت

 | دعو ورتسا قرعیچ هنسارڪک كل اھ جو ہنس ایضای:د ندنچ رانا هدلاحیکی دع

 ۱ ردکر کد ساوا دراوهب ه.هکان یکال.زوک و ی رون كن وب هکر دغي رش دوجو لوا

 | ندنا یدلر ورخ وب در دکرک هساوبداز ید قنا رون وب ندنوب هفرمشمهکمو
 ۱ نوعا قیلقاصندنززوک كبطاشو جراید اراک كلوب تالو بەز وب رر هرکص

 | کە دکنراقوب هتیماتبولک همالک ت المر ن دن2 ا كرلناورل دابا هط احا ینهدیما

 درر غیب لرم تالغوا كس وب هک نررلدا تراشب اکس هل اکر كدوجو |

 نیل وا وردکر ک هساک ریست هرکص ند 9 هک ردب رحا رب هلجو ر دیسا وا

 حس

 ڭا زاوا و « قوا كاك لد .تمابقزوراتندمدآرود نهو هنر خاو

 هب یا هللا دنس یکم کیدتاذی وعت» دنعاسلعودروعوطینو یدعار د تح ۰

 | لیساا نءدعاقوعافو دساحلکرشنهدحاو اب ذوعا ) هکنسهب د نسردنفص

 | ذ أي درام نج لکودقاعوا ثفان نم دسافقلخ لک و دهاج دالا يلع دنا
 نعطال و ماتم الو طن یف هوق وطد الو هن ورمضد ال دراواا ف رطق دصارلاب

 ههال ربینازب عد ( میداع نود هللاب اجو مدیا قوف هللا دیماقءالو"
 ۲ نهار كرل:اروواو درلاروط هرزوا قانا ید توم لد وسح ره مدردنوص

 | دهج « داسفو ندنرش دل رلشود هتل الض ید كرن اقج ندلوب و نمف

 یجاغا و ند نررفوا بویقوا نوسفا یخدندق ول ساف یخ د ندرار سشندیآ

 | دص ررمط ه راک ب وکو را راک: یرال ول واوا هک ند رل یورو ندا

 || ردیشالوطهدقاقن ابو هدوشنوا هک نروسغیصندهلجوهیادخیراد ند: رازدیا |
 هزاصس قح هکر هبمروکربادنر سم هدر رب و نکردیا ریس رابم « دیاررضو |

 | ن دن زواجت یرللط كرلنا یکح باعحو ردن وت سوا ندرلنا یتردق كن یلاعتو
 | ردکءدروم هدیازواجت ندب اعح لوارا هسذیا دصعفر رم واک دنتع» رد رکا

 >۵ نوح اادعا عقد یدرالوف و یرلد رم طحار یرممخد دهن EY حول لصادو



Ha êیاس نیس جام  

 تیم ےک چ خون اسم بھا عاج راو

TIE: 

a HRN NTتت ا ے7 ھن جسم ترنم ا . سام اھل ےہ و  

eس  

 | كيرعد ۳ و ردو یوم كف | هم دہع ی بود اون داکد تەم و ناعو

) AWA ( 

 ما قی> ید .دیآتمدخ اسو هرلع هللا لص هللا لوسردک ىدا( راق یس هب راح

 اا تور وهلا حاکن رای ندیز بودادازا ی هپ راحلو هرکصندقدلوا

 یا رسن وا رواحمو یلزا هاره شرف اس لوا سپ یدبا شک هپ اید داورپ مان

 تد اسو تزرع راوناه دوح وٽ ڪس لزأن م هە دوو فذم) ج ۳ لز 0

 | ریتع ودوع ع اونا نيم زده» یدصان مدفهک مدل وا هلا تداع-و تمطعراناو

 تم دخ نیشدب نامز هادو یدلوا ایهمو رمضاح هليا رفزا كشم فانصاو
 دنیا ندن رردکث داوحاصوصخ ناو لا نیمزرب یور هلبایدهعن یتنب دالاو
 بآبیکرتره وج با واب هطقن نیءرداماف یداوپ تهرو صالخ یک افصرپ

 نیوکنو نیک « دن اصس تردق فادصا باقنندیاسنا نایسن بام او

 نیدابمونرب تاوعسو یدلجآ ی زوبقیناجر تجر ازخ د:دلوب یتروص
 ترفغم ناراب تا“ هلرب ینا دزب تردق ءادنویناب ر نارمثمم ءا دن هرزوا نیضرا

 یدلجاصیک هیاه یب رهاوح هعایضب ع اه رهتراشد و تحرف لالز تارطو

 یر هدااو هطو الصارلب دزوط هدردامجر وارسیازوهط مان صوص طا لع

 ندا نالوا ضراع هرلدواخ رب اس وقلوا الم هپ یرغارب انطاب وارهاظندراتا
 هلند اءسو یدلوا مقاو قعاویهضراعرب دنا تک ندن رعود سو رعا قدرُذب و

 هلبا یعاهشیدع >رونرب ند دن هک یدروک هلب وشیسهدلاو هدنی> یعودعرط

 لوانجیا هوا سم دود هو یا ام هک هلا ماشیح یدتیا رونمین اه- هلج

 هارد هرکص ت لیدر وک قرطزب فن رثش ماش هدنع اسلو ندنف ایض كروب

 هزز .1ب ات بوئود هورسشفلوا قلخ ن درون و هدنغاب تر دة بولکی دهک وک یک
 لوا یدلب وس هل طل ادمع ی-اور وب هن حا بصك اتقو ی داوا لصتم توراو

 ینا بوبلکا ن ؟ودبا ف رمس د ,>و هل وعمهب و بو اوا نادنج جو داش هام اب زی

 ۱ PO ه ولص د.گگ و هل ىلع و دو وم رمخ یلعلص مهالا ) یدوفد2

 یاح و زی هلو سا ردو یدنلو یک هک ۵ ر ثمهبعک هدننحلوا رک ردتلبا

 | ردلکد تبیصموب دک ر لی ددر اوا ندندالوا ےشاھ یدلخاب هناقفوداب رف بوروک

 لبهما ترمض>یدیا ینا ذهکردنوجماینافو كبل طلا دبع نب هللا دبعالا

 لی ترمض>یسهصق ےک ہت یدیاشٌهلوا ناب رف یخد لوا یک مالسا هیاع
 ا وب هکراب دعا رلنل وا ند هرهز ونب و ردشل زا هدنقانم مالساا هیلع

 ) یرداچ (

 ا



AD 

 هدننج وب رلب ۳ ار 0 EEE دلو ارداق 1 د كهللا دع |

 ٤ هر دوم لواهکدرو BY نمهزکب هنب رمدا اند یدقا اکب لند : اعهآتهو

 يدروک ی لاح ب بهو ہک اتد ورلد دص نس هلج هليا ی صا كن ی اعت هه اورلب دانا هل

 ههالادیع لا انی دلبا ضع هبلطاا دبع یب هنیمای ريقیک یودلک هیوا |)

 بوس زا هلس ترد قرف ياتو كن اور نیش ون هدنامز لو! سد رلیدت ۔احاکت

 نکیاہد دشا یک ایر ک ءهلل ! دنع تواکهب هکمههراییاطاس نعهدنحما لبلواو

 شا فب متین اقول عیج بوصأب مدق هدوجو لیس و هیلع هللا لص معرق

 در وتد ی 1۳32 شبه تاک فعن ہک اب ن سیال

 تافوند هرکصبودیا قلهاش داب لیب یلاقحنا ناورنیشون هرکصندنآ یدنا

 3 نامززا هج وفرز ردش ایا لنه نمره ن زب ور, N E تیم تو دنا

 یدلوا هلم اج هلس و هبلع هللا لپ. هللا ل وسر هيما ه دقب رشت مانا نډ همک

CETTE 
 | ۰ دنیمزءرس نال وا یورعءهلکعد یبا م.فس وب نر د یشا دنرف جاجحو

 | ید یس ه دلاو كنس ه دلاو یداک یا تم هباع هللا لص هللا ل وسر

 م السلا ۳۹۵ رمي اخو ت رعه ه رکص ین نن ساک هايد هذب اب لوا

 فس و چ اعح ہ رکص بوری و هلیقع یش ادن رف لع ت رضح ییا رس ل وا

 هکم بولا نوت اص ندن دالوا لیقع یب ارسلوا هدک دتا راصج یهمالا 4م

 كنەکم ه دتفالخ نامز دیش رلا نور اه هرکصیدیا شنا قالا هن دیم

 و هودا هش هنادص3ی ارس لوا بولیق تراعى دم۶

 تالاا اوشا و هلع هل لس لوس ها ورد هد هرمشطیخند |
 | هنمرعایرب حاصیدیا نیند موی هدنسهصک یت وا لوالا عیرءامو ه دنتنطاس ۱
 | ۰ دنسههک یعکیانوا كال والا عید رعد وررپ و یدیالیغلا ماعویدیا شاشاب |

 راض و هرکص لی ,ندلیقلا ماع تات هه دعاس لا وا مب هدن وک لواو |

 هرکصنوک یقرفهدناوررب و هرکص نوک للا «داوقرب و هرکص لی ییا هجا وف |ا

 محو تب باما ر راشابا ناب یکودلک ۰ د وجو هرکص یار ضبلا دنعو |
 یاتردیهدیا تافو هللا دبع یراباب هدخ ران لوا هکر دنا دوا. ناس لوا نالوا

 هرکص ندقدراو نشات رب اسو هلع هللا یصاین دد روون هدتاورر و یدلشاوا

 ۱ همالسلا هلع در لااا زر دسکاوا یدک یکتا امایدلما تافو هل ادع

 شع یهللا دبع بلطلا دمع هلغلوا طبرادقمرب لیب لوا هدق داوا هل اح ||

 هدهتیدمو تولوا توف هدرفس لوا ید اشم ردنوک هب هدم نوګا كرو

 یسحزپ ماد > دعا ما م سو و هود سا وینویق یرودز ندب مع یدالوانفد



 ۱ رلبد رک مقرا تولکدت توشالوط ی اب ارد ریخحآ تودو مزوک ندنف رطت رس

 || قداص ههدکاب و ر نس رکا بورپ و باوج باطلا دمع یاب هدکدلیا ناب ولد |

۳/۹ LEE ERAS SELENA و یاری رک ۱و یر ی رو با یا SI LIE 

) ۰۸۱5 ( 

 ۲ FF عیچ 0 لک هدوجو 19 دکب اص 77 هسا هاو ر ولت او رو نس

 دم لع لصم يالا ) رلب دنا نات وب درلهرو" کن اعا کاتا ول یه در 5 و کو

 وار کی نامز كود ( ضر» او لو ااا ھی ام الءو ضرالاء المو تاوعسا |ءاالم

 سه | هجاوا هلیاورع تشهبطاف هدنس هعواو a نا ط)ادیع

 ج وزی هور نب با رگ ن: دب اغ ن ورگ کذب هبطاق ی ؟یعودنان وا بونلوا

 1 ندک دک جد یدالوا هاو بوغوط نادیا زد ! اط وبا ۳17 دع بودیا
 هللا دع ی اب ا كرل هرص> مت ویلع هللا یلبص ماع رد = 9 یدال وار 6\2 رکص :

 لیثا رسا ی و یراب دوهم میچ )مایه دک دلک  دوخو هللا دہع س تولوا

 نت فوم ناب كرتا ارپ زر اب دلو 4 هاکا پولی نغ و دغ وط ایبک

 شا زاهلپ وش « دن رابات کک و یدیا شا اب ھا رب ہا یے هک یدیاراو
 ٩ دوجو ع هللا دہ ی رب باب ك اعط صم رج یر دل نامزرخا هک هکب دیا

 دلم اطهر طو ه ر طواف و هرح ولت و لول ۳ 2 ترمضح E مدو

 رک هدوح و هللا دبع رلب درو کح ییعودلماط ناقند هبحلوا هک اند و

 ین را و -همابتس )لی ه 3 سل رقو راد دلو ترسم ام ام یکتا رکف راک اوراد دارب

 بولک هپ هی اسد لعوارب نا رد هدوحو هد ادص .aA ةا تور ورح هرلناکرزاب

 یراناہط هت وردک رک هانا رییغت بوزوب یرلسد هل تولوا یربمغب ناملار جا

 هلن رلتوا ودنک تووت ۳ هن نامز دعا یدیا را رکح صع و ج و لاوح الا

 بولور هللا دع بود نام زرا دعمر هلا لاح وب یدیاژرولوا لو سم دن رارقا و

 در 5 7۳ دروک هدمان و هر نانا ا یدال وس سود 77 هل طا رع ی اان 51 وکر

Eیر وقرش یس رب یدلو اوا رهاطر و کیا ندورا میو مش هيج هنما  

 و ف مد E کرک درب و ريخ رلزه اک ندیآ رعمعد یع* ود مد كسا

 كولب ر ندنناجماش هداننا ول یدلبا ناب ود رد ررقم نأ وا رهاط ندکلس

 هھک و نویلقاص ن زود رود وک بوک هر 1 لار الف شل وغاراب دوم ۱

 ولدز تک هک دمر داوا ی هالادمع زب هملا تور یک رل ق وس لث رهس 2 هل. ا 0

 ماعشا هنلتفو رلیدل وب که دراکش یهللا دبع نوکرب ممالار >ا بويل بارت |

 رادو و ید شدی یرهرلا یاذم طمع نی تهو هدننح لو و بن ِ

 ( دبع )

 ی یه دبی ده ام TOLERANCE را ار و ی



) ۱۱۵ ( 

 ید رول یل دز و هنا یس قح لص ااو یدیاررقم تما رکرب یک قم معقد

 ناو هغرقب هن ز وب هک ی دیا شم ر وتب اهم هلهجورپ هيل طا دبع ها یو
 هاك وکه دک دزوک یل طا د.ع كن رادمات ی ح اص و هه را قیح یدا راردبآ

 وشرف هن زوب و بوبلسهب ليو و ار ندرال يو یدوڅ اک او توش ودوق روق ےک ۱

 باطل! دبع هلطاب ویدیا شابا میظعتیلطاا دغ هلته جره بودیا ہد ||
 و هض راعم ۵ رال لا ی اهم مک یادیا یی 4 یھ” هلو ق موش ۱

 تافدصوناس>او 9 ۳۳ Ny هسرو اوا تس هتحار هح اطا لادن :

 هسا لامش داب هکتار ز یدرولوا نیس هنتمعفو روضح كلاقولخالبا نایاب |
 ع ون برودرف یبا راککو هن اسنا ینا: یدردبا ناب رق هودرب لباقء اک یا |ا

 ءان اکا یدیا زرد ا قاقن رویطو شوحو بود اط هرلعطیپ رل فسر ذب و هاویح |
 یل: لام ثب ون نوا هدن وک لص الأ و یدیا ژرید عایسلاو یا مط هی :

 تنش هلاه باط 1ا دیعهرکصندنا یداررقیلزاغو هود نوایخداوا هسسا |

 یدالواص«بو«رج ندنجركناو یدناح اکنیهرهدنب یا د عن بو |[

 تهلااجدندا ید > اکنیرحاه ی نا ندهع ار ه دع» یدک «دوحو ۱

 ییابحتش هل دن یدلدا تاو اے اک اتفو ردی زعلا درع عا هک یداک هدوحو

 سابع ن دنا هک یدنلوا هل ابع دغ تد ی دعس هک را ردریضعب یدلا

 مات نوکر هکردشعا تاور هلل وشص عسا یدعوط یدال وا ضب و

 یدنا والرهدیا ناغف ودا رف یدروک شودیلوقروقرب نکروب وا بلط)ادیع

 تد امد ای دک هدنف لواو مدشود هاب درا ید یدنکی دةبچ لرد رکسو ۱

 هکهدروک هدع و دیدعش نب هک, دتیاویدراو هرلذهاک بلطلا دیعندنآمدلبا |

 شعشهیهقرشم ضر ی اج ر هک یدقح رګ ز شوک قار واوا تردندقرا |

 شکدهراط واب یک هدنزوب لوک یوارب الوطو یدیاشع الوا هب رغم یوار و ۱

 نا روط بوق ا هریګز لوا نب س یدیا شەك ارنا ٽڪ یتدفرطر و

 تمظع رک او هدنناروت رکا یدرک هءکش حاغا شم رشد رم ز لوا مدن ایه |

 حش یکبا هدعاب کیا مدرروطنب و یدیا لکدشس) روک ج اغایک کا هدن وارط ۱

 نالایف مدتسا باوجود رمد هرس هکدروص هز زع لوا م دروک زرع ||

 مارا نب د یس ربی دد نبر غد حوت نب یسا رب بور و باوج یدیسیکیا 0

 برقا 2 لر رپ رلپ دتشا یشودوب رانع اک هک اتفو ید و باوج ویدنی بش |
 ندتم ایفزور یدیا رهد وا هک نه اک مان طس اصوصخ راب دابا با |

 رم را تست سس سس سست صرع تم تحت تک توس حس وحی تو توت وسواس مس سس سس تست سس تستی بیپ مس س ٠ 5 ی بس رک سس ول سره و سس یک هو مسی بیو 6 یر سه وجه دنکک کس تو و و سه لوح سس ۱هزار موج کز رم و4 ج4 هک رنو تیر یو سو وحص مس روند مجزا مل هویج امت اپ یی سکس تله ب نم لاسجسلح سو جم وب جردن ۳ ۱ لس یوم 1۸ و اجوج ام سیروس اب و سد سوق ۲ هو و بیس مو 2۰ جو هم سید رب ید ته گم
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 توارطو تحاصوو )هعیلس ه دیار زد بودا ج وز هلا راج وب یدعنبا

 هلا نامز رو ص تو وا هسا هي اه دع هللا ی صر هک دح ندنته> ت> الو

 e ا a ار ودآ وید هش ورد هش یععا هک یداک هدو>و باطلا کہ نانا

 یدیا شعلوب لبق قا یکیارب یپکرلهجوق ه دنشاب ۰ دنامز یعودع وط هکر دیاوب
 ی یراب اد یا طه یس هک دا شاو اوب تبس هکعد تلطلا دع هرکصو

 بوروک یس هد شل ق هدک درتوآ هي کم نده او بولا e هیس ندراعلا

 تلطما دع لکم رب و باو> وندردلوق ه دن راقدر وص ییهشو دون اردک

 هکر دوب هست هجو ناناوا ناب هدب را ولا قارشاامافیدیا شاوارو هش هوب د
 نیاونا هدقدلوا ی روک هب کم توا ند ست دو هش تل طم نالوا یسوع

 مداولتر دقو ولت وڏو ولت هوازو ینارونووا زوک یل م رو۔اماف یداشلر ودا

 تذەبەص مالارخا بولوا سارو تلاط دکع داد امادییا یا ره هل هل وا

 یععاكنوت ضد د اور رب و بولا هلا حاکنیپ هعصعص نبآ صاع ۷ داب وح

 ٤ لا لءال سا هلع هللا یلص رعد ترڪ > ندنابولوا ماع نب ور تط لو ۱

 || بواو ثراذا وبا یبنک كباطلا دبع بولک هدوحو ثراح نالوا یسبع كوب |

 توداول هدنشاب سا ییرک, هدرا لوا ا دمع تودناتافو 8 اهو دور

 نالوا ۵ دو دعن ها ادا تاسف شر 8 ,امو عهد او ارولوا وا شاھو

 : ىلع وا رادہلک كرز هن 4 الو نس 4 اوس كحاحو یا لیععت او نع سر از

 هلن طوبوت دلابا زواحت ندزوس كول و بود 5 | تو ضي وت هل طلا دبع ۱
 هدفدل وا یامز چ بول وا یزواوا زره و مر ؟مو یسدر كل هرلنا ااا دع

 ۱ یکی نیادم ی توردنوک باده هل طاا دبع یرلهاخدابو ا كغ الو ره

 تعاطا هتدنکیب طا ادب .ع ایادو ب ور دنوک ناغهرا یرسهک نی نحره نالوا
 درخا و یاو 2 ر کت امزره دیس هلق سد رق نکا و توتسا كعردشا

 نیرللح هبا ط) ادب عر ندایدرازا وح هرش لج هساوا هاو ترسم ىل 0

 | دبع هلن اکر كني روت كم اللا هّیلع دم ترضح مدنامه یدرارد ا ضرع

 | یرلت رورضاو یک قعان روپ هنشي الو ل لا بواوا لوتق-یس اعد كياطاا

 ( عقد )



(Wr ( 

 بول اق زکااب « د طع لوا لج یدلبا حب و عهکوک هدنا لوا تولا کال« بولیکا
eراد وب یرادیق بولکیدردن وک ییوخر ندق احا دالوا العو لح ق  

 ن ناو اف ما هرروج یی واوا غلاب لجب تللد د ااا رفد ت واک |
 «دوجو ندنن وت اخ مانهن اه ر كنا و هی هن اک لسن دعو السن هلی رطوب یدلیا ||
 رض ندنغودلواهرزوا تذا طاو توارطو تحالمونس> لاک هرضننالک |

 نوع ودوان ام تیسک یلک وس هرکص ندا ید کوا ریمل ولد

 ٠ رکص ندا د ا یس العا دج كرا د ندوی چای د شازرف هرضل ۰

 | لوا نابور بوروک شود ب رب یضفاری ز رد راش ید رل بشی رق هرلناک هدوجو |
 | اذه دن انکل ع ) یس هلبقوموقیدنکم دک دلبا ریعت یراربعم كن امز

 | هل وهما» ید كناو لغ وا بو یک كن وب كن هن انک هک و اوبا عو( هلشد رق |
 ندنسا ورک رمض) هنع هلل | یضز رابخ الا هک اهارولواكعدردراویساب ور كرابه |

 | ندنسنهقرا هکرروک نکروب وا بوت رضن نوکر هکردشم ریوربخهلهجوو |!

 | یراقادوب جافا لوارافبج هراطواوپیهدنزوبلوکیقاجیجوارت:جاغشعرشابو |
 | هنایما جواب تعاج لکشا یاروت لولبر ورونهو نر نم هی تحج تاقتاق :

 و ویدن ا وار ظن هک اتقو یدیا ررقه یرلقدروط بوشیا هرلقادب لوا هچراو |"

 اکس العو لخ ق كرا كج رکهدکزوس رکا یدلب وس ه رله ۹ یس هعقاو 1

 ا هب هک نل اع قاخ هک هرو د شدید هد حظ عرب نسو هررو تداعسو تزعر ٣

 رمض» هکر وواتب اوزو یدیا راشلبا بعت وب د هلوا شم اار و تعظعلوا ||
 ندنا ب ولیفرظن رب هن زور العو لج قح نام ز لوا « دکدر وک یب هعقا وب

 | هدف عب ند قول یکهدناو كفاب نی زوی رپ هکثالماب بودا باطخ هپ هک الم ۱
 | ید مکن الم بونل وا رما وید كلدپ ییکودیا مک مرکمو ز زمم قترا ند لج

 | هسنکردیارکذ یکتییادحو كنس هللا صالخ | ١ دنزویرپ براپبوقای ءضرا طس |
 ۱ هدک دربگ ن زودنوک هک كدروکر ونهدنسهقرا كنب رندندال وا لیععساالاو مدمروک :

 ۰ ییاعاودن اس وح هد راکدرب و باوجود زا تو هعیقفد هدک د کک هد هک و

 || ویدمدلیارابتخاینا ندناقولحم هلج نب هک كلو اده اشزمس مراکلم مب یایدعآ

 : ند رهو هرهق ندکلام و هکلام لعوا ند رص ید# رون او E روپ |

 ندناهب یصقندناهالک ندا هنوزم ندیمک ةنوک ندبلاغو هبااغ ندیولوهب یوا ۱

 | تنب هکت اع یدا كنس هجوزو الملا ع یمسا هک یداک هعشاه ندنآ هذ انم دبع |

 هدند اینو تا ودو نعیقاخرکاو هدتح المو لڅ نسحرکا مساهسدردلاله

 ( یلاع ر) ( ۱۵۰ )
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 | pT سری دیک می وا رادید هلکمر و رخ ول درول وا ره ظاکس

 | یدلیا نارق جب وق زوم دی ندراج و ندیا لاةتا ندم اللا هيلع یه اربا
 ارز ضارب ندنز وب | ۳ ابهیدوفهزید نس هلجب بوراعرح یار رب و

 , بوٹی دن هرادیقو یدرتوک ی رلنابرف بوا یدلوا رهاط شتارپ ندنچ وا |

 كجاعا نالفویدنلوا مالعا ینیدنلق تب اجا یماعدو یعودنلوا لوبق یاب رف
 روا وا نام اکس هدکشود هسدا هل لدا محک هلا تح ایسا راد همر راو هشید

 ۰ دنسب ور یدو وا ىدا هدنددد كح اغا لوا یدراو راد, هم وا یاد

 ندر دمانهرخ افندنرل رق علت اب خاصدلو ىجا وق تن اما یرونلوا
 نامداش هنعودا وا لح یلکش» یدلبوا رادق رک او یدلرب ورمخ یکج هلک ۱

 سپ را الا ربخ نکو دیا یریقكي هرخ افرا هیارا هکید ردن وکر یصلاو یدلوا |

 هه یجب مدیر تیز جلو ی سای دعا ےہ م ا 0

NEYEN 

 | رادبق ندنا راپ دم رب واضر هنس هما هلهجو وب ك رادیقورلب دکر علیا لوا
 | لهاز تبق امی د روص بو زکه لمف هلببق رع لبث ابق یدنلنایس ودنک |
 او كا هرخ اف یدلک همهر الم ندن دالوا را یر 5 ماع ۱

 || هرکص ندنا یدروتک هني وا ودنک بوروتوکو یدنلح اکنهلبا یتعاس بولارم> |ا

 ۱ هجاق و ات لواهکب دلیدرادیف سد یدلوا هلق اح هر هل هرخ اف نی دمکایززا 1

 | هسنکیرمغ ندرلبدن رادیقاب هک یداک ادنرب نکاو هلبقرظن هرارمسا یکەدنجاو |ا

 هیوقع» لغ وا كد بوروتوکی ناو بویمجا یتدنسرامنیز نم هجا توب ات لوا |

 تک ی وطه اهن ویدروتوک یو اراد ہو هدک دلنندنس یلدا جاست یا ۱ ۱

 نانو لج نع” كي رلعوا نالک هروهظ كسر دا لج عضو ند اک نب رکاو ۱

 یدشبالج عضو هرخ افنکیا هدناهنکراد,3 مقاولاق یدارعا هب هرخافود |

 رادبق نامز دع یدلیا نیبعت ود لح نع”! هرزوا یودلیا شرابس رادیقو

 ۱ یدل وا هناور هل و نوعا كم ردتبا مس یاممو 3 هکماکاو بوشداب هنلا كلج

  یداوالزان توملا كلم نوجا ضبة نح هر كرا دیقیدشنپ هنغاطرتب هک نم
 نس راو رد نتبروک وب هکم هتشا هپ هلج لغواو یداب لاح مقاو خد رادږق

 1 یرادیق و د راو مز وسی زر هلکیس لمس ازرع ه دع یدلب وس وند هبا تراز

 ۱ یدلبا صد ندور هرکص ندکدشلب وس مالکی کا رب بودا توعد تاب

 || باطخ هل ارع هدا لج یدلش بوروا «رعذرپ هدنکوا کالج رادیقيج

 | باوج لج ارع هدکدید لدلبا لق نوع یباان دات یل وق هللا یا بودا

 | هفمقاب هنیز و كنس اباب خد لج ندنابوید یر رک نیم كاباب قاب بور و

 ) ولا (
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 كىا | اور 1 وهدنق رهو ) بک رَ كل ۱۸ رع 5 هرد) و ند ن ید

 شهنابقن اک لوش اموع هدنفارطاو یدیا شازاب ود تا رغ درا

 ك رلتاو ردک رک هلل ءابض بوروا قز هليا هل رانا یربز ترص هک ی دیا شخاوا
 | یکی س ای كشذوک هک دایندراد یرزوب نالوا ره اظ هع دنق وط هش اطییعن

 | یرالغواومالسلا هبل ےهازبا ترضح سیو ردک رک هسروا قرب هدننوکت مای ||
 هلک ندننلص مالسلا ديلع قحصسا ترضح یعوبجو زاد روک یی الا هلجج |ا

 ت رضحو سو هبلع هللا یلص نط ص مد ٹر طحادنالا مناخالاورایدلب یتکج |

 هیلع مهار ٥ رکص ندنا رلب داب کج اک نالا مالالا هيلع لیععسا

 ندمدآ یرودو یدرداب هل هما یدنهع نال وا قلعتم هه یدجرو مالساا

 کرل هل اه مالا هلع لیععما ۵ لوا یدلد وسر ر سصو نال وا یراح ور

 فروا قر هدنخلا كنار ورک یداک هدوحو لغوار وادارادبق ندنایدلایرلا

 یدیا مداولت یه لاو لکشوولتوق هل ام راد اخاو یدالوا لتس 5 ا تونا

 هانا 4 ب یخ لد 3 هدول زود لسو هدکا بکس روکو هدفعا قوا اص وضخ

 سدیدرآ رونلکا هلن اد.ص تورکت وباوآ وآ هدناو و رک و یدیاشل و زاتما

 ید” اتر طح یدلو یحالوا ثراو هن یدڅ روک یدناو یداعتعا اراد

 أ هلبا نام ز رو مندن را ريق كق اها ءاتناکا هاک هدوحو ندنز مقمالسلا هیلع

 بوو ا ولکوب یسرب جه هنو بویلبا تماقا هلا رانا لب زوب یکی بولان نکس
 بولكا هلا راکش ید۔ص نکلو بوا وا نور رادو داکع هک دال و ۱ ندربو

 لرادب ةقولحلولب رب ند رازی .وقو ندزاروناح ی رب وىو نو کر درک ر کر

 وهالا کج 2 تروا را قاب ) تویلنا ا هلا عن اس او راد دا ییفا رطا

 کور۴ رادیقیا ۳ و در ون ( عاديا معنا کل نأ ا

 : ید زو لدروګا ی ی اور لا اهر اور حو) توروک هلا دیص و وها

 | كدلبا ین وت اتو رخ ًانودکدوب نکیا مزال كم اهها هغم وق ٽن اما هل اص دل ورب
 وق ریس تام ت واک اص داوران تونود هوا تونا هتسحرادو ۵ دن 5 دد

 | ندلح لواوآبویلبا نیم هک ذذلت ن د ایتدو هکتک راکش قدرا هجندیا ےل
 هر نی قحرا یا تواک الر هدرا تر وص ندنک 7 فرار و

 نالواتئاما هدزسویدلنا نب ر هلا تاودو تعش ع او ناو هلا توق نس لاعتو

 یا اد اما ےس اص داور كح ۳۹ هدو>و ندب ربع ندو قاع! یزون ۳

 | نیکح هناواندهر كسرواوا كەد ازان رف نو االعولح قحرک اید تبا را

 ل
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 || ندنایدروصهیا دخرابوب دردنوپ و یدتشیا زاوا یک یسآع اتوصرپ ہدنناا جد
 | هلبادهع هن رونلو ا همالساا هيلع مدا ترضحو یدلب کو دیا نییبنا عت اخ ےس

 | یدلا هشوب ی زوکیدهع ل وا ید یس ودنکو یدتیا مهف ینکوداری و |

 | تن امااکا ید رون بو ریو ځاص دلو رب هزب یلاعتو هر اس قح هدنیش ویو |

 | یدلیوس ههراسینوتاخ وب دردکر که سلبا لقب دعوا لواندنبزونون وردک رک هاو ||
 | ترضح هک اتفویداوا بق رهن اص دلودلرهم لو اند, دنک ید هراس

 ۱ بودن یس هدعوو یدلوا هلماح ی هب راج مانرجاه ندم السا لع یه اربا

 ۱ تالربد هدادداکب ویدناتربغ یک هلاحوب هراسیدلکهدوح و م السا هيلع لیعع |

 | تحصن هی هراسوید هلع مالساا هيلع مه اربا اماف یدلغاوید ید) وا مارح

 || ددررقم یس هەر و خاص داور ندنس اکب هرزوایس هدعوالعو لج نحو یدتیا
 | ندا یدلک هدوجو قعسا بولوا هلءاح ید هراس تبقام یدابالستوید |

 یلغوا تلا هدن امز لو هک یدلبا مج هاب ین دالوا مالسلا هيلع مهار ترضح

 هل رطوب بولبرپ واکا ید دهع توبات مس ردیا لفن هک ید رونو یدیاراو
 مالسلا هیاع مهاربا ترضحسد یدیا شک همالسلا ہیلع مهارا ترضح |!

 | یدرفجیرالغواوید كقب كلکو یدحا یتوبات لوا نکیاسضاح یدالوا هلج

 | لواهسلوا هلبواراب دلقرظذ هنکح هیلبا لقن هیک ید رونورلب دقاب یس هلج
 تربطح هدن رخا لاکر لث روک توب هد دع رارممخد لس ه د: ګا كن وبات 1

 سو هيلع هللا لص ماعرضفو بوا وا قبب كاسو هيلع هللا لص نط صم دم |
 قیدصکد ونا هدندناچ عاص تول واوا شون اخ یعودروط هن رزوا قانا

 لاه راتلسم نعب بوابزاب ( نونمول | هعیت نم لوا ) هدنتاا بوروط یرات مضح

 یدیا شه وا شة وید ردوب نروتک ن ءالوا ندهلج هرممنیپ و نالوا عبات لوا |
 د تا بوروطقوراةلارع ترص> هدنفرط لوصكنرت یضح ممغییو |

 هکر دغاط لقت سمر ند ممد ین ( عال هەوا هذخ ًانال دی دح نم تركت )هدا :

 كلاع خو یدیا شا زاب وی دریا ری اناا ی راز وس كلرلن دیا تم الع الصا

 ه دننلا ید كلا بوروط یرلتضح نی رونلا یذ نا ترضح «دندرا

 | ودر دیسوالغع كر هفیلخو رد نثار كن هی رب هلج یتعب ( ءافلطا بلدب ملا نیز)
 ه دنس وشرق سو هیاع هللا یلص هللا لوسر ترمضحو یدیا شعلوا مسر |!

 ی3 ندو بو وص هب هصق لا یرلدمّصضح ه(>و هللا مرک لع ت روح

 (هللارمصتیدپ وا هللا نر د ن وخ ا )دتل ید كنا بوروطهرزوا قمرافیچ بوکچ |

EE 
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 هدتااگراتمو ه دن ام یر زوک يکا یدجرون مدنامه یدعوط مالتساا ۵

 رزعوط رق رب و كکرارب هدک دتا لج عضو اود هدنامز ره یدروطیدروآقرب

 صو صال ا لع یدلک ه دوحوزکلابام ارکآ هقتسمروت لوا مالسلا هيلع تیش نیا

 ش کچ ب اچ ر هلا ترذق دی هدنتببام سلنا هلیاروت لوا لاتو هن اس ق
 اتا ىد روا لۇاىدازررواک كولب هلواب هکف الم هلجن هک یدیا

 !احوب یدیا نر وک ال صا سلب ااماف یدیارار ونک هنب رب نم رنو یظعدو

 کر هزکیماناکعدلوا ابو قهارم مالسلا هيلع تیش بوكت نامز هرزوا

 رون ل و العو لج قحو یدشد اهل "کلا مالتساا ۹ مدا ترە

 تزود ی وديا مزال تراهطهلبا قرط هن و توف تن اماهلهجو 4 هت دنک

 درب وهاد هع هاکب نس یرون لوا ترا تودنا تاطخ هت رعتز هرکص نا

 هک .ق رل دد چاش ن دیش اوم دلق همته تيش هن رزواد هع لوا دت هساا

 یدهعجد مدالوا كج هلک هلب و ندنوب هکر لد یدهعو و یصوصخ و

 یدلک م اما هلع لت اربح هلع صا هدک دا اعد وب در( هلق ماعشا دکعزو

 یدر و همالسلا هلع مدآتربضحیدروت کافرب كل ا لار ر> قار

 < اک ىنا هس رزوار رح ام ر لی قول هکر دشمروب یاعروه اس نحو

 هدنرلقدلوا ولعلو اورهر وتوک هلب اترا هط یاب رونو دالوا كح هلکندنارگ او ترت

 هدک دید ل هيلدا ظفح هلی تما دتا نتناماوب كنیلامت هللا هل ورهلا ندلسذ كاب
 قا لوا محرک ره لا هللا هردق یدلا لوا مالساا هلع مدا تر طح

 مالساا هلع لس از و یدزا یی همان دهع یک یکودید لار هش رژوار ر

 دهاشهص وص> و ف هک الم ك٠ سک نالوا زما 4 داهشت تواک هلب هلی

 هہاع تیشو یدلبا طة مک بورق هت هر وب ار ی همان دهع لوا ندنآ ید وط

 یدیاراو داضبا اهر رب یدروب ۲ هل ی حرف EE ناهد ماقق لواهمالسلا

 هد ااو لاو تماقودقو هدلاجو نس> هکندیارا و رق هرهاطو هاو هدرا

 هلا یرلت داھش كن هک رادو انا ےس طا تالا ارمح یدا ررکب هب اوح رظذرب

 هرز وا دهع لوا ید رو هل ان و ی دزدنلح طی دال شاخ تنش شا

 هدوراقوب لر ه دیا لفته ه ره اط ماحرا ند هبط تاللصا هلا ر ؟نو یظعن

 د یدلک هعاللتسلا هلع لیلا ےھا ر ۹ ترضخ هززوا لو کودتا ناکا

 |یکیا ندر ون نوجا مالسلا اع مارا ترضح هکب دلبا هده اشم لب و
 لوا کک دت ثا مدا ترتضح و ید هع ندقرمش هک یداکید قاحصس



) ۱۰ ۸( 

 لاؤ ندتفلخ ءادتا ید زب ب ود ردیقالخاو یفص نالب زاب هدلبحا

 ترضح ملا رخت ةالعو لج قح ن هکر دشم ری ورمخ د ۳ ودلبا

 هکی دلبا را هم السا هلع لید ارج هدک دلید كلبا قلخییافطصم دم |ا
 هيلع ليث ارج سد هرونک قاربط خوار ندنرپ العا لاو ندنکهبو كضرا

 یاربط جوارب ندرب نالوا مقاو یس هره طم هضورالاخیدنباهنب زوب رب مالسلا |

 ضارب ونا را ویو یدر وغوب هلآ وصیراکدیدمینست ندنلوصتنج یدل ||
 یدرونابن آهنب ربرهكنی رلوص تذ> هرکصندْنا یدلق رودمیک یس هنادوحما |
 مدا هکئالم عج هک اب یدشالوظی رازکدو یرارب و یراکوک هلکناو یدرافیح |
 هلوعدهنو رت داب ییالیصف كم السا لغ د2 لوا ندراپ اضف كمال ىلا هيلع :

 یدناوا ی اخ مالسلاهیلع مدا هک اتقورلب داف كاردا یتغج هل وا فی رشد وجو |
 یس هم وصو یکرلهاطنوییرارکسان وژوط ندنس هلرج راب رج یهدننلا كرامم

 لياعس)م السا هيلع مداندنا یدتشا زوار یک یدل تچ نال وا لصاح هليا
 باط > ندن 0> الءولح قحسد یدرو ص ود ردنو برا ی هد ( اذه ام

 ایقصاو كنبدالوآ لس رد یعبسد كنلسرلادسو كالا مانزاواوب هکردک ۱
 || لف اصهدک دنکهرزوا مد هع ےب یرون لوا یدعاردی وربآ كتننيتح ادناو |[
 | تناما هی هره اط ماحرا ند هبط بالما لدالوارکاو نسرک اک هلطرش ل وش ٣
 | «دقدروس ويد رس هديا یس هعمل وا ه دنلاحرلتر اهط ى r هوو ٠

 | یدجیرو هطرشو و یدلبا لوبق یدهعوب مالسلا هيلع مدا تربضح ّ

 | ی هدنحماهصک یاوکر قیدررو اقر هدننلاكم دآرون لوا سپ یدروتوک هدننلا ا
 RT مالسلا هلع مدا ترض > نگو یداروش روک یک یاردب

 : بط ییع> هلا راو سوخو ید روش راز وو یسودنکالواهساواوا الوا
 : رولیب مج که کن دا رد نورو دت ابطا و ره طا ید ف اوح نکا 2 دردیا

 دلور ۰ دوب ون هدل أح یعودل وا واره ه اط كح ر كتسرون ر نالوا تااما هوو

 11 0و دل رو 6 ولا ید و ةبل با لس هلا |
 مدا ترض ح لا یساکهدوجو كم السا اه, تبش العو لج قحن هرکیا زر ردبا :

 ۲ مالساا هيلع تيش هک اتقو بو دی تراشب هیاوحو
 مالساا هیلع مد ت رح حاصر یدلبا لفن هتل كب اوح ٺودک ندمدآ

 23 دو تخم اوحویدلب ن کودک نقی فک رونیدعااق ِ

Eتشب وے شا یس ٥ دع و هرزو | لاح و سد ی ددلکا نک و دحا  
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 ۰ ردشل وا رد هل زول كم ینییام ترعب رات یا ین نایات رطح ور دش یش اب

 شعلا لب جاك ه وک غودغوط ماع قند افو كن ىن ناول هجا و فرا ضعإو

 ترڪ I امزیتودغوط كمالسلا هلع یی ترم طح نکلورد دم

 هجاک هلح وبان لیصفت وب هک یدشع اروم لب زون واز وب یا هلکه نخ رات

 مدا هرزوایمب دزاب ې ربطاارب رج نب دم اماو ردروطسم هدرا ولا قاربشا
 هب وک یعودغوط مالسلا هيلع دمحم ترضح ندنوک یودنا هرپ مالساا هبلع

 | اماوردلیبقرق زوبتلاكیب تردراروب درد هل و هدناروتک هل وفرلب دو هجاک ||
 ۲ زول كيب 2 هجا س > راغمو ردابب يکياش ٤ “زو زوءط لا .شد هلو ,ةاراص)

 | هرزوا یودبا ل۔ ےھت ااہھنع هززا یعرسابع ی هللا دع ء نکبلو ردا ےب ب حوا نوا

 ل قلا یللا زویزویکیا كب یکی اا ینو ند مال لا هيلع مدا تربضح

 لع ےھارا ول زوهطش كم كاك هننامز هللا لب ا میهاربا ندتافوطح و و

 یس وهو لب 4 لا زویسد دعلک دن , صع مالسلا هيلع یسوع تدم السلا

 ناعلسو لس ی ارو ر وارویسد ةت راووت رە ی و : ناعلسندن رود مالسلا هلع

 دز و یدک ل کک زول ید هخراو ۳ ۷ س راو در دن سا ندیب

 ترضحو یداوا لبب زوفطشازو وا هکلک «> امز یسع ترسضحندننامز

 ۱ هک ید وا لیب یللا زویب کاک هن از نطصم د ندم اللا هيلع ىع

 ISE هشت نرو EN اا لع
 (2الفالاتما> 0ك الرا) كالول هکر دش رشد وجو را دخ بح و اینارورس

 امو ) ا مزال تاذو و ردشعا فب ممد نس ههم تفلح یدل

 ف رع ی کلم تام اراک ه دوتس ان رافک شبا ( نیل غ هچرالا ا

iرداد هنناش ےظ ع یا رس ثءدح (یرون هللا قاخ ام لوا) اصوصخردشعا  

 || ردلببس رپ راذج هنن اه را تیادهیرافدرویپ (نیطااو ءا نیب مداو ادن تنکو) |
 | رانامز هک هکر دشا با تباور هلب وش ندای یراصااور نب دیس یدعا :

 راح اصم دن قلعتم هب ادنا رورسو بولوا یش اداوب لو هبا رابخالا بعک |ا

 أا هدنداف وو هدننالدووییءاخ توسو یقالخاو یاصوا كهالالوسریح بودا

 | تنرلت مضح هنعهللا یضررع ترضح نوکر وبویلد وسیتامالع نالوا مفاو

 1 "اروگرپ هلزود ندوعا هدنگا نو رط شارپ تواک هب د دم هد امزیفالخ

 بوز وب تب رهم ندنا بول وا یرهمو یدک نوتلارب « دنرز و !بوراقیحدرس

 ه دار 3 كهللا لوسر بور اجر ار 1 تاق تاق بوجا تب د
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 تب نب نام اا نی عسي ن مسیل نددا ن دا نان دع ندعم کا |

 جور نروخ ی علف مارال ناف تل |
 شو تم نب كلن حوتنب ماس نی دد فرا نب اش نبر اع نی غلاف نا وغراتا |!
 ردءالسلا امه دلع دان تشن شونان نانیقیلیت المن ادر نب خونخا نا |

 بار ولور درر قم ید دّمح همالسل هیاع مداهدانا یتللا یرلفب رش بسا هلطاب و
 تولوا ب۶اناندعن اوردق ون قالتخ | هدنعودةهمحه ندع یرلقبرمسبسا هرزوا

 TE 2 تشبوردیلغوا تاب هکر د عسولا نیا عسي و راند یدنادا نیا :
 باب زورا و نالوارومتمد اماوردرا دو لح 1 حس یک لو ردیلعوا ٤

 نب فانتم نب بهوتف هما نا رش ے۔ا كی را ومرح دلاوور دنانآوا نام ہرزوا ۱

 بک ی سن تهالادبعیرهملاو هلا سن كن هدلاو هکر د«رنپبالک نیهرذ ||

 هنلا لصادتارورس ندنکو دیناهر مالسلا هيلع مدآ اهاوردشاوا عج هده مه زا

 ردراویالتخا هدنع ودلوا نامز رادقمه هاك دن رات ییودع وط و اع

 نادح رات شودناواقلخ مالسلا هبلع مدا هرزوایعودزا ىح اص حر اولا قارشا ||
 ردشل وا لز وب نکس كن شب هعلک هوس تاشو هيلع هنآ یلیص اعرف

 قوح ندالعاما ردا 36 NIRA HIK ثب دح یح اص لاوصالا هدنزود |

 حول هلا مالسلا هلع مدا ارز هلوا شا وا هداز خدیکردو امنا ك هدسک

 ها وق خیراوت له اماوردلیب ك زکلاب هدتیاورر ولی زوب كی یی امكن ی |
 قلا یلازو تلا كن یكیآ هصلکه- وت نافوط ندک ودنا ةر مالت سلا هیلع مدا

 هلع مه ارآ ترضح ندشاهو كم السلا هبلع حو ترضحو ردوا لیت

 كب هعلوقرلیض و ردلس كيا ق رق زوتلا هلک هب وک یعودغ وط مالا

 رخ هم اللا ةةلع مدا ترڪ > هک ر دون ون ردلسب ج وا شع ا زویکنا

 یدینوا زوتاا ك جوا ہجاک هنوک نو دغ وطمالسلا ہیلع ےھ اریا ترضح
 یا کاکو زانهب رع تر ےھ ند ؛ راتیدالو له اربا ترمضح و رواوا ل

 یون هر مراسلا هلع مدا ترم و هجری دقو هکر دل جوا شع زو جواك

 A فاس شم س) هک ویرات راولب A هکشراو هن رات ترڪ و وک

 كيبجراهدت ام یا اھو مالسلا هیلع مدا هلی ا مالسلا هيلع ىسوداماورواو| ل -زومط

 كمال اا ةباع یسومهلبا مالسلا هيلع مهارباو ردشمک لرب رکس نوا زویت رد

 ردشلوا لیزوب یدیههاوق رابط ءا وزد لیارورم لی شب شل ا زو شب هدام
 هی دبقرفزورتلاكب هکراو هنر ا ترعه هليا ی فو كن اسو«ترضحأما

EEE 

 ( ردتعشب )



E 3 ۱هکر وشلواادها هت رد ۳ لا مد سدو ت قوتص ۳  

 ندنرلناهص هدوتس تا دك 0 ترعضح لوا یناعرعودب > وترول یر ره

 نس ی ههرو نیدو م النا ق فر تن اده قرط ید اھ بودیا س اتوا

 ىذلا هللا نه ااا فع مهخ اورالع ) ردرلشا واناسرلا دیس نرمضح

 ضرب نا هع دار دشکدلخ یارس ناود بناک هکز وس (انارلا قل

 . سي و هط توعنم ایفصالا عاخ ايس الا ناطاسلوا نیکر نکرو روح دید |ا

 هلنا لص نطصلادشیبعا ( نيلاعال هجر الا كلانلسرا نور است 2

 اص وص > یراتد اسا تدالوو یرلقن رش تس نيران صج و ه-1عیلاعد

 یرهیلع یقانماوعالاو ماالا ف مهلع یان هللا ناوضر ماعاو حاوزاو دالوا |

 هللا یلص نط صم دمع مدا نب ی و ملاعق هک ثالوا اکا یدعا رد هدنرکذ |
 یقطصاو مهاربا دلو نم لرغعما ین طا هللا نا ) هکر درلشهرود رسو هيلع

A ۰مشاه ینطصاو هنانک ب ازم نا رد طصاو لیععما داو  

 ےھار | یل !ءدو ه اس ق ح ید ( مس اهیب نم ی افطصاو رسا رگ نه

 زاتع هن انک ید ند دالوالیععهاو یدلاهدب رک ییععآ ندن رالغوالربمغد

 یدلنالیصفت یکاع ییبندش) رقویدتانایعتا ی رف ندهن مه ؛ویدلبا

 نا) ځد هده رشتیدحر وردراش مر ورخ و دیدلف هدب زکر ی ندع*اه یب و

 یب مهنمراتخا مبرعلا مهنمراتخا ممد ید مهنراتخافهفلخ قاخ ىلاعت هللا |

 نمارایخلزا اف مهنع ینرات>ا ممساهیت جن مهدهراتخا م ا رد مهنهراتخا مناندع )

 | یقدص(مهضغبا یضفسق برعلا صغبا نمومهب>ا یصقبرعلابحانمالارایخ |[

 || راکشا یتاقولخ عونهکنش یلاعنو هناعسقح هکردوینی رش یانءهللا لوسر |
 یس هلیمق برعیچدندنراتلغ وا مداویدتیا رابتخایمدآ ب ندرلنا یدتازاتع

 س هلق شد رق ندرلناویدتا رابتخ این انہع نب ند ل اک لو او یدټتارابتخا

 || راتخانب یخدندع*اهیب ویدتبا باغدا یعشاهب ندشی رق "هلریقویدا

 || هک هسک لوڈ هک كلوا هاکا مدلوا لئاز ندفلواراتخم نب سد یدلق « دی زکرو

 ضغب هبرعهکهسکلوشو یدتیا تب هرانا هلک ایا تبحناکب يدلياتبحم هع
 یراق رس پس نمک ردرل شمر و و دیدتا صب * رانا ہلکا ضهداکی یدابا

 بلطل! دبع نب هللا دبع ند میکرد هلی رطوب هجتراوهریمغیب مدارمیلا وب

 باب یول نی بک بی هرهن. بالک تب یصق نب فانم دبع ن ماسه لا
 رازن رض ۰ن سایاان هکر دمی هع رخن هنانک ی رضن ن تالامن رهف نا

a Er راس سا 

E 7 (47) 



 كنم راتیاع مارا خالا نک

 یلوا ءزج ندعي اردلح

 ی و EEE EERE و
 ۵ ۹ KIRD دا جک اراک برتر جک 2 کج >> ERENI هک کمک

 ۲ قله کد کرد ا یاتاو يا قلاخ لو ساسودج |
 | عطاسرونداجما و نی وک: هدنراق دروب ساسا عضو هل ادوج وم فانصا راوتسا |[
 || لج ہلکا ح اورا عیج لصا نیرلس دقم حورو زاغا هلبا ید روهذظلا |

 | ءا طؤطصللا رو شرعلا ق فرشا1 ) یدلنا زارذرسو زاتع ندن انوکم |[

 | مالكومااطلا رمعلابابح ماب هتحرف ىف هک تدانو عط الا هروتنم حاورالا |
 || نیراکارطع كاب اخ وساعدت م ( نيطلاو ءالانیب مداو ایدنتنک یامن رحم ||

 || رم هلیا یتردق دی مدقملاس رازه ند نص مدارشبلا وبا دوجو هام رج |[

  یدلیاریقوتوفی مشت هلبا نیبمرونونیب رقمك الم (هاک هلبق نئیدج بارو ) |
 | راوسهش یا ابحرع یداق نیلس رلا ماخوانا هم دقم نی رادوح رب دوحوو

 مدل مچ راترز سلطا نیلسرلا مهخرالاس ادنایاابح مم ند مالساهصرع |!

 ۱ ماللبس و هواصراره دصو نیا اءال هجر یدوحو یا مدعع رخ مدو شرف |

 | تماهاصع میهش توبن روڈک هاشنهشیامرف نامرفو تلاسرملفا هاشداب لوا |ا

 | كنيرلترمض> یو الا وه ام اب الا نم هيلع قطصم ادم تب اده هار لاد

 ۰ رس هکر ونلق زی وا تس د هنن راه ره ط۰ هضور نالوا یه اتم انرا ون اط ھم

 || نیبج وین اصس یجو لالز عبتم یرلن ای زعم ناهد نال وا ةابا ة دام ةعشچ
 | یرلشنزاب دوجوو ین اهج ود تداعس» ار لعشر و لد د:ةیرانب رق فرش

 | فلاو ةواص فلا كيلع ماللسلا كيلع نم ىع“ اها ) ىدا وا ني اهل ةجر |[

 : ولك دەن ) هج فلا ت ام هرد لک ددع دتا دبس لع لص مهللا مالس فلا |

 || هللا لوسراب عاجله تع افش ندکی انح# مسا وا ارج بیت رت ناناش الو نب
 | ___-چ سد

 ( لاکو )
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) ۱۰۱ ( 

 | دجاسم و نوجارلناوا عطقنم ند | ید ورلهروت وکو اعلصو ارقفو نوجا

 || اقوا نالوا نوجا هبعکتوسکو نیفب مش نيم رحو سدقلا تیپ و سرادعو
 ٤ ردفل اع هء رشیرلفقو نالوا هنلابعودالوا كطالسو | ساقی بوتوطررقم

 هدامز کودتا لوژ مالسلا هيلع یسع ترمض> لصاخ اورد ررق«یرلمزوب ولد

 || یرلا لیا لاحرهو بوشاب و هلبا ,لاعرطف یروما میجج بوشاو هلیاادنا رورمس |
 یراکح هدیآتموکح هروک دن تی عرش كرلتا هدنندبام تاو بودناقیدصت

 ٩ ندکدتتا لوزن مالسلاهیلع یسیع ترمضحو ردشاوا تیایاهش رش ثیداحا ||
 | دید ردررفیسلک هلا یو مالسااهیلع لّیاریج هنب بویلوا مطقنءیخد هرکص |

 || یودنلوا نییعت لد هتمایف موب یفکر هک هلبالیاد وب ردراشع قافنایزکا كنالع |

 || كد هتعاسرخا هللا بتکو هلبا یو هیایدنا مالسلا هلیع لساربج الث ەر دروم اه تمدخ

 | تالیریج هنیهرکص ندقدلو ا لزان مالسلا هيلع یسیع ترضح هجری دن وب رداک وم

 ۱ هرزو "یعودنلواناس هد لاسر مان دن الا تار هور دق وب ههبش هدنس هک هلا یو

 ٣ یسکلوا )ردات سهره زوق ط لوا ن دز ہلکچ ہک و مالتسلا هيلع یلسعترضح

 | تلنارسسا یو یتجوا ندندالواحون هلبا ین ذا كنیلاعت هلاک ردیکو دتلریدشواوا
 | رانلوا الیعهنجتر صر وماذجیسیه یا )ردشاباابحایتس هنسک وا ید

 | ردیعودران روق ند ارل رح لوا یرلنا هلا قح تبانع نکیا لکدلباقیمالع
 نی زوک نعپ ردیکدتیا ولزوکه لبا ینذا تاقح یرلن اغرط مزوک ن دانا ی میک چ وا )

۳ 

 | بوییونرلکدلب وسونر اکد اش هدنرلا منت تالا رسا یسیحدرد)ردیغو دحآ

 ۱ یس یش )ردیک ودریو رخه رودنک بول_نراقدافاص هداوزو دازو نی راک دا

 لواردیکودلبا ایحا بوروفوا هلیاقحنذا بودیا قاخ رفع وقر ندعڃااب

 || مامط هلیهرفسندکو ک هکر دیس هصق هام یکتا )رد راک دید هسارپ زفصشوق

 || ردشٌلواناس هدوراقوب یلییصفتوردشع ندنالسارمس ای ما نوکچ وا بوغا

 ا یا ودول وایدرو وا مالساا هیلع یسیع هکر اره ی سی دب )

 || هکرابرهیزکس) یدیارروکو ر دشا هسیاراراب وس هنهدنټ حو دنکو هیاراراشيا
 ٤ رروتک تملو قزر ور ندوراقو ویدیاردازوا هب اوه یا یدو ا ات هم اعط

 | قافا ريا هنب هسلوادبعب ندب دنک لب ارسا یهکنگ ره یسیجنزوفط )یدیا

AU SA~ FYE NMEA IRAهک  e DILAمي و و مپ  

 یدیاردیشیا ندقاریایب رارساو یب رازوسل رلنا بویلوا عام
 یازوتوا مالسلا هيلع لیرمج همالساا هباعیس ءع تر ه>

 ر دش! و تور هليا هه کک تاور هکر دشا وا لزانهرک



 ۱ ترضح هکردو قیرطیعکبا ) هلوا شا هطاحا یدین کجا كنعرش |
 ید عرش تودیا رظ) همطع رق مالسلا هلع یسع

 نال وا “ا

 ۱ هرلع هنا ییص, ااعر د ےک هتن ا كا جار سا ندا ف س هل سا

 ردشاج 1 ناب ا ا د هما ۵ 5 تابا ف هع رمش ماکحا عج سو

 م ب الص 9 ع كتما یاکحاکو داد ۱ مهفرریمغرب ند هک < رک تاب ا 9

 نداسا رورساهدع هللایطر هسا a ردرره»یجد یراک دا ریصعتهدکلیا :

 ||( اک ین هلا مرحامالا مرحاالو هب اک ق هللا لح مال لحال ینا ) هکر وليف تاور
 | ردلالح ییهنست لوشن, هک رروپ یراترضح موم هللا لص ماع رکن ید

 رادما روح ونس لوشوهلواش ۶در رداال> ییا هد ءطعنآ رق یاد و وام

 ٤ ردمواعم جد ند رشتب دج وب سد هلوا شک در د مارح ی !یلاعتهللا کن رر د

 یعچوا ) ردرلشللا مهفند هب ارق تابا یب هیعرشماکح | عیجا بنارورسرک

 تربضح هکر درلشعا تراشا یرمعو کساصوصخ اطع تعاج هک رد و قد رط

 هکم هرک حاترب هلعالسلا هيلع یسبعترسع> هلبا مسو هلع یلاعن هللا ییصربمغیب

 : ردشع وروک هلا ر5 ۾ لان دک عیارعم اص وص> ردع ولو هد رکم

 نولبا و هيلع هللا یلص هللا لوسر هکر لبا تب اوردنع هللا یر نرظفا- عج

 ۱ یدابا هک اصم هلا هليا ۹ وسر TY ورکا ف اوط ف هدع هرکرب

 | كازم هدلاح هکب دعهللا لوسراب بویلیا لاوس نت سپ یدلوابت اغ ندناو
 باوج ول دیدنآ 3 ساک یسنع مس ادنرو هدکد ید ید ےک نجا ۲۱ نگر هلا

 هلع هللا لص هللا لوسر بود !تب ورهنع هللا یطر ەر رهو اادعامندن ورلسدرب و

 | قغیلخهناالا لوسرالو ین هن ونبب سیا ع م نبا ناالا )کر درا شم روب اسو |

 هد زام هلارم مغرد د : ىسع لعوب ص قیفح هک تالوا 6ا ید (یدعا نمم اق

 ندع اجے د af هاو رکصندنب یسیعِترضح هک زدراوردقوبالاردق وب لوسرو ین

 .A لع ی )0 دلواتنات هلهج و هجا سر ردراشمروپ قم درد هفیلخ

 ٠ ا ا یرکرد هرزوا تپ رمش زی رب غیب مزب یتہوکح هدک دا لوزن مالسلا
 ی هدننامز مارک هاڪ بوزاقیچ ,ندتلاخوپ نیل س۶ لالا: تیئاماو زداکد هروک |ا

 ۱ نيسم خاصمو نوعا ناس>اور ه درصوصح فاقواوردکر هش وق ه ولسا ۱

 اسو يلع هللا یلص CS دع هز رزو E ۱ رو ع RS نو ۰



 ر ۹٩ (

 ۱ ( هنج نا هللا عملاق ةعکر لا نمهسأر مفراذاو ماهم ويف ع ین یسبعلزنب
 || تیاور بودشیا نداسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر هنع هللا یضر هرررهابا یو

 || رلیا تم اما هرنز السم زیا ندکوکربمغیب یسع غوا ع ن هدنامز رخا کراتا
 ا شد ردرلشموس نابو و دریدهدج نل هللا ممس هدق دردااق ندعوا 0 ینشابەدزاغو

 ۰ یک ہد درع رع مز ب ویملعد هارو 2 هډلا ع“ ع وک را دعو هداسع نید

 كن اسع ترضح هجر دقت و ردق و ههش ه دنکودیا ص وصح هر الص

 هللا هجررک اسعنا هکر د وب مباردحو) زد ررهم یوداهرزوا ید 2 ی د یت دا مع ۱

 : هللا لص هللا لوسر هک ردشادا ناس هل وشه رزوا یت اور هنع هلا یصر ه رب رها 0

 ٠ ىب ( با عمجف ةولصلا ىلصبف ع ره نب حيسملا طب )ر رويت لسو هيلع
 ا تق وو رالبق یرزأ# یک یع وداق معاوردیا ل وزن ندکوک یسع ییعوا مع رح

 ۲ تاالداح رے ق: رش ٹن دحوت سپ ردکعدرلیامج نی زاغ هیچ های ززا

 | عرش یدابعو تع اط رکاو یم وک رکا كمالسساا ہیلع یسع هکرابا

 | ردف و « دنلمیریغ یج كزاغ تقو شب هلبا هعج ةولصارب ز رد هرزوا ید

 ۱ لسو هيلع هللا لص هللا لوسرردیا تاور هنع هللا یضرسابع نایسماخهحو)

 | یدهلاو اهرخاع رمن یسعو اهل و انا هما یدہتال فیک ) هک ردرلشمروی
 | یرخاومالوایلوا هک تما رب نما ادههج قعد ۱ (۱اهطسوقیلب لهانم

 عهرد» الا وا قن کا یدهم ید ماما ندتیت لهاو لوا ع ص, یسیع

 1 یلاع بولک هدنتیام یسیع هام ردا کم هلا ے مر ک هو یھ“ هلبا نیت مپ

 1 تما لوا هغ تماهکندلوا مولعمیجدندنو ساردک رک هسدیارونمهلبا لدعرا ونآ

 بأوح هزل درد ا مک ی هلبد اه:حاو ردد تعد رشا دن ارور د ج د ت عل شو

 3 تاجر د ندنس هقیط داهتحا ی ۳ .ط توام دده تە هراریحعیم و هکز ررب و 0 1

 | رد هلبا جو یلعكرلنا هکر دلکدراچ قالطا دیلقتودا هنح هژربمغد و ردهیلاع هلی
 1 هلا تاون ےطع نآ ) 3 هثن رل صح )سو هملع هللا یی ص اینا رورس ےک تت

 | لصا لاو ردشماع وا حالطصاد اهتجا اماو ردشاوا جو صوطخره

 ی هیعرش ماکحا نالوا صوص# هر یدجش ند مالسلا هيلع ىسيف تربضح

 | نامز كن و دنکهکرد وب قیارط یکل وا ردنکم كليا هط احا هلا قب رط جوا

 | یو ندشن اج یلاعتق> یخد یربهلوا شفاوا رک و هدنتما هکهلیا باک هدننوین
 ات رح هک هتنهلوا شاوا مول ەم هرلنا ید علا رشعیچندنن اسل لد ریختهک هلا

 1 7 تراشب هنتما کج هاک كل رک رممعید مرب کر داع یسع



(4۸, ) 

 یدتا تاو و دات د یکبا نوازو و ید روس رگلس قا س ۰ لا هرزوا ید دزاب ۱

 ص هر E SEA هلع یی ترصح ۳ ی ا

 یدلبا تاو هد ۳ کیا ی لا و یدروسر لس ی ۳

 (ردب) اوحا قح الوا مقاو لورا لعل و لوز 1 الا هلع یسع (

 قجالو مقاوهرکصندناو یلوزت كن ا سبع ترضح هد: ورب خر اوت ب تک ھچرکا

 ثٹدداح ااماو ردشماعلوا نام تل اعفاو لاوقا یک دید ع رشء ارجاو یلاوحا

 يکليا نابعو ناب رمصقتلا رمثکرق- و یراصوصخ نالب ر وربخ هلا هه

  ترمضح رک هل وا فخ یدعاردثعلوا نیسان نل صفت تورو بس انه

 تم وکح لصف هرزوا ید عرشو یس هّمنا ندکوک « دنامزرخآ كناسیع
 للاب اذ اغ هکر دلکد ر اح ههش ه دن اب و الصا ردت ان هلبا رالیلد یوق یس رعدا

 یک ودام کح هرزوا ید عرش اهاف رد ررعم قل وا ر واک رل لبا راکنا یلاع

 هتم نیح دوخ اب ربا لع ی هللا یس رب ند ههب را به ادم هدنامز

۳ TB TRT TRESS تیکت ةع یسیع ت رطح هدنامزرخا سد ردم زال یاب راب وس یاد اهنحا 

 ه دق دروتوا هن رب رستعوکحلصفوهدک دنا هنس هرانع قشمد مماج مالسلا ||

 كني رلترضح سو هيلع هلل یلص ماع رف هنب بوبغا مکح هلی ییاکح الا

 ردکرکه سلبا لع هلبا ه و ثیداحاو هين ارق تانا ب ودیا مکح هليا عدم |!

 خ وسلم ع رس ردیرییعس نام ز رخا لس و هلع هللا لصقطص)ا دیک ارز

 مکح هرزوایب د ادا رو رس مالسلا هيلع یس ترضحو رد لاع ق وا

 ییاطخ هد اک مان نئسلا ماعم هکر دوب لوا هحو )ردات هلهجو هکن یکحهدیا |

 لتق ىرار نخ دق دلوا ل زان مالسلا هيلع ىسبع ترضح هيلغ هللا هجر

 یدیعوتصخر هنلتفرب زانخ هسانا مکح هل یعسس 2 ک رکاردکر ؟هنانا

 | هجو رد رهاط یودیا هرزوا ید رش عرش ك رر مز یلتفری رخارز

E LSE ۳ت رطح هکردشلبا ناب ه نسم حرش  

 لژاهلیا ع رشربرلبا حس نع رمش ك زعری میپ مزہ دار ندنل وزن كنابسبع |!
 هلن ارث, دح فل اعر هقن رش ثب داحا نالوا رداص ند اع رر داکدیسلوا 1

 هل. رش ع رش لز ریمغید مز بونا ندک وک نامه هکلب ردلکد یجدیسعیا :

 مکاحتودیا ارجا یروما یودلبا لر نده رش عرش لد تماو بودیامکح :

 : ۲ هللا ی صرهرب ره ینا هرز خک هنا هجرنابحیا یان هجو )رد دار یسلوالداع ِ

 || لوق)لسوهیلعهللا لص هللا لوسر تععم ل اق هکر دشا ناع هلیا تب اور هنغ, |
 حس

 ( لر )



 یدلبا نيوله دملا تاب یدهاز ماست ندن ول راوحو ی ای ترضخ ۱

 مان سن ویو سوطرف ندرانآ هن و یدتبا بصن یصو هنر ودنک ايو |
 ق شما یرادنید مان ساسرسهو یدردن وک هی رلیلقا نانوپ و موریرالاص |

 باعکا یراک زیه رپ مان سبو یدلاصدنب را الوقا عو لباب هجنراو هنیدح |
 زاد ید ام مان الب و هن اتسکن رفوناو رف عر هتکلم یی دلوا رک اس بوک ۱

 بویلبابصف هقل> جد سد كنويراوح هاب و یدلبا نییعآ هنب رافرط

 ېک یو دش اقا حاصو یدرد وک هک لا توعد هند د قلخ هم اکحا لیجا |ا

 1 یدعس یدلکح کو ده داکعا اعد هب الع ؛لج ق < بود | عادو هل ۱ ضف |

 ١ هدنرل اسلک ل د هح اص ب وتوط رز ۶ یس دق 7 اطا وا ی E وا ید ١

 | «دننالو مور كل ذدعب راردیا مب کتو ےظ عت وب درد رس هک ماریب بوقان راعوم |

 تولک هسدقلا تس بوکح رکسع نو تیبا یربص و هنسک نالواهاشداب

 یسودنک الوابولا ندنرللای و راوحو بوروک ند ییزبکا لر دوهح

 یسیعترصح دع توروتک ناعا همالساا هءلع یسرع ترضح هلیا یچیاوت

 نوک بوردن و 1 رب بت وا نیما زا راو هرزوا یت صو كم السلا هيلع |[

 | حوسنم كنم اکحا ت ار وت ب ولو ت وق یتا رش یسیع ترضح ندنوک
 تورم هماکش رمد رب ندنره5 هنعللا هيلع سلبا هدودل وا نابع يک نو ؟ یکودیا :

 هذح هلیا یر رب هلماعم تروص بواک هلا رمسا ی برودب واوبد یکیا هاو ||
 یباباب كناسیعرکردوب مکودلبن روا نالغوا زسانا نيعلسیلباالوا بولقا |
 قلوا غوا کبیر دودو ودر داغ واتا کرا ا

 | هدر اف تي ابونا نرو هک رد. ودنک رکن مع نکارولوا هدنق

 یزوس ید زوکیکیا بولیا و رو سیل جد یر كوبدو بوی د ردشمرک

 لج قحاماف حر کا روءو و نرم وکه فا یودنکادخراب رداطخ ۱

 ۱ یل وا تمالعهتنردوودنک هدعب یدندیاتسود ؛ ودنک یدوس یک صالعو |

 یدلنا كب یشهنغلب رکت یک عو یسبع بو روتک هدوحو لغ وارب ندنا نوح

 | كنس هلج تولاق هرزوا دا تد یرداهتعا بول وا لولب جوا راس نا ها

 مالسلا هيلع یسیع ت رض > جد 0 سما د دعي رد لوا لنس و هش رلنلالض ٩

 ردشلبا تاف و هل وق ی ربط بویم روط نامز قوج هرکص ن دق دل وا مفر
 یداوا هلم اح هم اللا هيلع یسیع ترض > نکا هدنشاب حوا نوا لصاخاو |

 میراولاقارشا ه رکص ندک داکحرک وک مالسسلا هيلع یسیع ت رمضخو ا

0 AN) 



(47) 
 ت

IERIE ۱ بودی اقا زوع الود کیک بولوا را رب ندنب رک وکو ر دکر کرک سرب و هنلارلخ د یتب 

 مفاولاق تور ورح ندعفح هلوا هرلذاوت در نگر کش صح ها ام زوح وب

 كاس ء۶ ترمضح نسهدقدعح هر ار وشر اعنومء*ندن و هب ۳ اوج 4ح اص یس هنر هر ۱

 ۰ دن رک دانا دصق هنلتقبولا نکزا راد وهج هد ننشر ول 9 هد
 زول وا كردو ھهج ود 5 ر اره هرم هک نسر 94 اکر ندنع و داش

 سد بسا وروتک هر یت ودل وا مالسلا هيلع یسع ترصح و تولا س 8

 فا بول ۳ . رزوا مال - سا یدک یدب قحا دیوار بوح اق ند اش ہک

 یودنک ۰ ی واک رو لبا روایی اہک ترضحردوهح

  هدنابوکیدیاغارادرب و بوز وج ندکربدیسهترا ب ور ورلمهردوب دران روق
 ۲ یی اتسیع ترضح یلاعاو ه اهسقح هداج لوا تور وتک هکعا باص

 یر. رهدرت د وعلم سد یدل وا بد د اه هدد ام را دوهح بوکج کوک تو

 یر یدلوا ابد اک هلا رده یسیع ت سه هی یکد ر وکب واط هنربح

 نامزدعن نکا رازواوارذغمبوب د ردقچ الوا رهاظ بواوا لاطب لو جم

 یاه بول والثع*هنلکشیسیع ترمضح هنسک مان عوشدا نالوا یر اد

 هعالوق هک دیدنع د وشاب بوانراص یس رب رهوب دقداو یی اسیع هتشکا

EEE EKSE DAISIES IME RRS ERNEST HILE REESE ARTISTES هه RE نر ارا عوشبا هللا لاحوب بوپ وق اصآ ارهقواب رض بويع وق : 
 هدریظعنآ رة رک هننبونوس ورد دعا تاصی ج ترصح سد | رادوه> ۳
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 نر: ەچ نت

 | هیلعیسیعترضح حد ( مهلهنشنکلوهوبلصامو هولتقامو ) ردشهلوا نایب |

 ۱ امو)رلیدت کی اکاییدآ یراق دصا نکلورلن دادا تلصو راب دم رداوا ياللا

 نب رلکدر دلوا یمالسلا هيلع سیعترضح لصاطاو ( هللاهءفر لب نیش هواتف

 یدکح کو ک یال هبلع یسیع تر طح نل ءنو هت اه قحاب افر لت داب انَش

 | نانلوا بلص سد یدلاق یداوب نر یک نوک هدکلف تاف ی ج درد ها و فا عز کا

ROSIE 

LESKERو  EEE 

 جودو

 | تروح تولک هتلارا ددصک ره ع سه یداأم هدراد ن وکی دی یدیا عوشیا

 ۱ هدقدلوا هصک ی رکس بویلغا كد اص هلکعا نظ یالسلا هیلع یس
 دلو بو سوی

 | برودشلوب هع ره بر ودنا ندکوک هن ییاسیع ترضح الع و الج ق

 ۱ | بورغ اح بەن وکر فن یدب نالو هن رزوا م السا ندن و راوح و یجالیلا ۱
1 
3٩ 
1 

۱ 
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 1 ترمع> ۰ (
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 تواوا هرب۵ زابرب وزوطش کو درادّعمرب وقاابش < 1 رواخر وهدر کیتا نوا هدزگا

 تا از لوا تع اج راک وو اوچ ا هيلع یسیع ترضح رکا |ا
 مقاو ناصقنه_رب اسو هکمناو هفلاپ لوا وریدب وطیس هل رابد دهم اشخا ۱

 ماشخا رک اتو یدروا وا تس رد هنر و ی دیا رارو اپ وقرلنا رک هی ره یدلوا

 هاد هن وکچوا لصاطاو یدلکچ هک وک هني یدلر وشوید یدلرود هرفسیدلوا
 ترج لد هم اشخاابیدنا زنا هلبا هدب اه لوا هرفس ه دنتف و قلشوف ره |

 نازک درد هکنن یدنآ ردیک هنز و اوه هد تو مزاشعا هنو یدیارپ

 | اش اح هک واب در وکراثل وا ندرلقف نم سد ىدا قت را هرس ی دل وا

 || ج وا نجلا هک شعا لک د هضم شا رھ یو دتیا كن یسپع ترضح
 | ءاناکارلب درب و باوح وید یدفتا هرفسقترا یداز وب ندهرکص بوروط نوک ||

 شاكا نیراقبا نرللا هدنرلقدقلاف حابصرب و بودیا حسن یرلنا العو لج قح

 ن دلا تورکهدنز وص ل وا e ورلد داوا لم” هر وصر زن بول و |
 | قمالواقلاب هدنرلنوک تبس هلت ارسا باک هتراددل وا لاله بولب رق هرکص |

 | یرلقعتلا:ناةیجهراک هدنوکت بسب ویاص ب ماك لاحت هلا نکیا شا وا مار |
 || توی ب ودیا مم ین رالکش یلاعت یراب ن دلجا ی رلکدندیا تداع وزوآ وآ

 | هک هتیدیا رلشارق هدعب بولوا هدن ایح نوک رشیدی و یدیا راشهرک هنت روص
 || كدب د كلوا نویم هرلنازپ ینعب ( نیئساخ؛درقاووکم هلانلقو ) هدیظع ازف

 كالد دعب ردشم روس ناب العو لج قح وید ید رک هنتروص نوع* ی رللکش

 اللا هيلع یسع ترضح لس ..ح وا را وف رلیضا و لس نوا ه دتا ورزب ۱

 و وا دقلاتبب هدهد بودیا توعد هند قح قلخ بوزکی کل ام فارطا

 | هرب رب رادوهج هده دشااچ هنم السا کالب ارسا ی بودیا لفن اکحالیجتا |
 ۱ هر ودنک ید یرفص الا سود ره نالوا یرلهاش داب وراب دلبا قافنا بولک

۱ 
4 

 | ویدرد تحاوو مزال یس هم ردلوا رده ردزا قلخ هژبا ریه ردوداح ترودب وا

 ر رقم یییلصوییلتف كم اللا هيلع یسیع ترضح ید سودره راب داد وس |

 1 تودیآس بع الل اهیلع یسیع ترمعح بوزک هلحم هل رادوهج بودا ||

 | هکر و بوناقص هدنحاواربهیانوب راوح هسیا مالسلا هیلعیسیع ترضح |
 3 هحاص ہک و مالسلا هي ه,رلع یسبع ترضح بو اوا رھا تامالع ضعي

 هللا ی اب هدک ا aR 1 وا ل وخشم هیس لو رک ذ بوم وب وا

 رد اف رمغج الوارداق هب ایحا كد هح ابصو ردبلاغ هنوز وکوخوا هل وب



 بودن توعد هنب د یی اقوام بوزکە ی و ؟ ندیوکو ه رهش ندرهش یییرلتبالو

 تب وا هاا یک هع هل رطوب بودک بولا هل هجا ی رلن روت کن اعا :

 لرم اا سپ بولوا برقم هب اد ترضح ند ولج نوپ راو ام

 ب وةیچآ تلخ هلجب نوک لوا بولک هل مانسادنا عبا هنیالو مص م لک |(
 ن دکوک ب ودیا اعد کک اب وسهرمغیب یس ترضحراوهن بولک هو راو> |
 هساوا ید تعالعرب هو كلا مهو هسالق زا ص هلج مج ډپ ردنیا هدب ام هرب |

 هرطع ن ا رک هشتولک هم السا یلص یس عت ر طح نوی راوح هدنراکدید ۱

 هدناهانلع لزب نا كبر عیطتسش له م ص نب یسیعات نو ر اوطا لامدا ) ۱

 هز كىر هدلعو یسبع یٰلعوا م ص یا ہک راد دد ن وب راوح + ) ءامسلا نم 1

 0 مالسلا هلع یسبع ترضح هدن راکدید روا وا رداه هکمر دنیا ه داوزو داز ٣

 زک هسبا ناسه رکآ نع ( نینموم نک نا هنا اونا لاق ) بولوا روض:

 هدقدروس وس زوس هليا همش ندنت ردقو ندادخرابو كروق ندهالا |

 | كرعممغب و ینردق كعحر یسعاب ید (انیولق نتمطلواهن.لک ًاتنادن ر )

 ۱ زرلد د كجا نمط ی رمیلقو ز رمسا كع ند ه دام لوا نکلو زرولس ی و

 | انیلع لزا ابر مهالا ) بوردل اق لا e هيلع یسع ترضح هدنرلکدید

 : ن دک وک ین هد نس هردو که دب اه هز ہک کز لب ا 2 CS رم ه دی ام
 | هدناملوا نعب ( كنمهبا واترخاو اناوالدیع انل وکن) نس هرودنا مامط رضاح

 هک وب ےب جدو هل وانس هنعاداش ر٤ رخاوكريلواو هل وامارمب نوا مر |

 هدر ا کو دلت دول یی ) نیدزارا رخ تئاو اردزراو هلو ته العرب ندنس ۱

 ۱ هللالاق) دک دتبااعدون د رسیس واربخ كرلګ ر و قزر نسهک ردناقزریز هليا 0

 || ( نیلاعلا نمادحاهتذعاال اباذعهبذعایناف مکنمدعبر فک: نمف مکیلعاهل رم ینا |(
 ۲ ند هرکص توس ن دماعط ل وااماو نربردنوک هرس ی ۷ نکک و دتا نعد :

 ین اذع لوا هپ هک رب هداد ېد هک ن رهدیا باذع هلهح ور هرلنل وارفاک :

 مالساا هياع یسع ترضح ٠ دکد لک تاطخ ندت رع بروید ےل وا شعا :

 اعیج یساریا ب ودیا لو,ةیطرشوبیسهلج بور, دلیهنم وقراسو هوپ راوح
 مالسلا هيلع یسیع ترض بواک هنیر وطح كم الا هيلع یسرع ترمضح

 وشرف ةن رازوکل اطا یف بوقبو عوط هک وک قلخ هلجو بودیااعد بوریدلات لا
 بوئوق هنک وا كم اللا هيلع ىسيع ترضح بونا هرفسیلوتروارپ نداوه ||

 هعشعاص نوبراوح بوردلاق نيسو تروا مالسلاهیلعیسیع ترضح ندنآ ||

 ( دنا )



 نکیآرظننم هنت ار دکب ایپ تربض> ید .لوا تا تاک رازوس ویانا
 | هرکرب ۇیدزودزغچش وقرب ندععا اب یک کو دید مالسلا دیلع یسبترمضحالوا

 | ناب و درد هس هرب ی فوق لوا الع یدحوابوا وب تابح هلکءد قا
 ند انا ربو یص ربا رب ن در لګ ا هدکدلنا اط هرم ه رکط ن دن ار د رلشلبا

 || بلطهههنب ه دعب یدرتروق ن دن راض ره بودنا لاصوخ یشعوطسز وک

 دا تو رتسوک ی رب كفاس ندیدالوا مالالا هلع حو نرمعح تویلیا

 1 ب وراو هلع یعودآ واريو "لوا مالسلا هيلع یسرع ه دن راک دید هلا احا ی و

 بوولب رب یکی | هربق«لواو بون هرپ دریب نامه هدک دید هللا نذاب غ حوت ماس
 بوراوورلبا یسعندنابوملاق ندربق ر هکو د یتغارمط كنا افصو كنچاس

 نیساسبع نسهدک دید میک ن اس ییغوا ون نهدکد تیا لاوس وید نیسو نس

 یه هرکص ندک دتا تداهش ot و تاوج وب دنیسا را لكني ي رکن

 تارضح هدنراکدند نیسبمرداق هکم رس وک زنګ ید ب ویغ انا لت ارسا

 ا (مکوبقذورخدن امونولکأت اهکتناو )بولکهباوج یخدمالسااهیلعیسبع |
 || ید یس هرګ "ول وید مرولیب یرکغود هلقص هنویزکودی هنا هد زکیوا یت |
 ینهاکحا لیجتا هکر دشم ردنوکریمغیل هزم یب العو لج وح ندنآ بورتسوک |)

 | لکشم هرسهدناو مرودنود یزوس ندنرامکح تار ارو وریکندچشو مرودلب همس

 | هتک دید یلبانایب تلح كنس هیت ندرانل وا مارح هدناروتو میلبا نابسا یرلناوا
 ۱ نیس وداح نس تويعا را تعال زوس كن اس« ت PN ارہسا یب الصا

 بودیاتوعد ماع لے نوا هنب رزوا لاحوب بوایوسوبد ر درس كت و دتیاوو
 | یرلک دیدن و راوح قا پ ویمروتک ناعا اکایفکرب ن دلم ارمسا یب نکلو

  یراصنا نم لاق رفکلا مهنم يسع سحاالف ) بوک هن ایا یشک یکیا نوا
 || مالسلا هیلع یسیع ترمض> نسفرک عب (ههاراصنا نک نوی راول ا در

 ۱ ن دس دعلا تسیدلف هدهاشم ین: را رفکو یدلب ین رالاح تاب ارت ۱

 ۱ ی رلیح درا نی د نال وا عیطم هنی ما كهللا ب ودیا ر رقم یکنک رو

 | نوا هک نوب راوحهدک دیدرا ه دیک بوة چ هل هی مب وز هدیالرتییییدرک ردرلهک
 || انا دهشاوهلبانعا )یس لجو توریو باوجود زز, هتشيا یدبا یک یکیا |
 | یدعا لدروتکناعاهنکآربمغیپكتسو. قدنانیا هنکلرپ كهللا در (نولس |
 | رانا مالسلا هباع یسعترضحهدن راکدب دزرلناتسمر رک ملا تد اهش نس ۱

 ب رغمو رصمو زاعح و ماش ا > ندس دعلا تب ب ورودي وا



  htزاب  Kaنانا ی دیا مروتوک یر و مد زو یر هدرا ګار  aت :

 بوف رڪ وزاق وب ندنآ نپ٫ هنو و كس زوکیدلب وس همر وتوک | ا

OFهدر 2 ور  LE aa 

 ٠ زداف س وح ه ہیک هسا یشیع ت رمح راک درد اه هسا یک, كنازرل طقس

 | یرالاجهراکنایتراه دک دیدرکیدلو تصرف لزوک هت هغلروغوآ باوئاو زکیداوا

 | رلیدلاص مدآ مدنایه یدلبا را رقا یزب ره یلانمولام یراق دلروغ واو یدلاق

 قتق ندن و هی رق لا و ادنهک رلرد روت کز "كنار یتکلم ام كن ادککو
 ئالام ناناروعوا ی ح>رلب دروترا ییناحردع صد هاب ر لجل دارا طح

 | ادنهک لوا هتن نام ز دعب راب دلبا نیبعت هنمز اول كن اسیع ترضح تھ صن
 | رودي رفاویرینلکهلذاوا لال كاما بارش هدنرانید یدلبا نکود نوکرب
 ندتل احو یدلوایهم یرفهواطو یدلاشو یرلب وک هکنداوا هلب وش یدروګا

 : الاو یدل وا مزال یس زو ټک بارشهب هنروا یداکقن وقوات عرب هوا هرکص 0

 ۲ یدعروک هداب هرطقرپ هدنندیراب وکو داو ب ارمش رلپ داف و هک ردقت |
 تا یسیع ترض>یدلرا یهروب ا ود هک هلب وش یدلر اط هژاح وب دیه :

  هسددروا لاهب یجوف تن ره یدرکهپ هن اخ بارشیک ی ود روک س هصع ۱
 | كتوبنو یت ام ارکكن ابسیع ترمتع>ندنوکنوک هل ابو ی ذل وب ولو وط
 | *رب رخا یدروط ه دنا هجن راو هنشاب زوتوا بویلشاب هغا و اره اظیت ام الع

 | صا ندب انج یلاءنو ناک ی هرکص نردنا ی د روک یلوا یهلبا ثکرح

 | توعدههالسا نی دام هلبا ییاک>ا لیا هراو هس دقلا تاه دک دنلوا
 سد هیلیا کشف یتا سرو یعودل و EE اصو ییئوبت كیدن کو هلو ِ

 | بوروتوا هرجا دو یدلک هس دعا تب مالساا هيلع یسع ت رمح

 دم اشیا هوش هسا رانا یدلباتوعد ہتھ لس ارمسا نت تویقوا لیا

 | ین مالسساا هیلع یسیع ت رطح ندنا راب دیدرتس وک ہر كیا ریشیب
 | هبفحقت افريطاا ةلبهکن بطلا نم مکل قلخا ىنا ) بودنا با طخ هل ارسا 0

 || اکاونهزود هنسنر هدنلکششوق نوحا كلرسن عي ( هللا نذابارط نوکیف |

 | یکررفوقر اس نوسشک نوسچوا هلیایرمعاكنبل اهل نر هید فا هرکرب ||

 | وا زوکی زلنغ وط زمسزوک ن دانا ید ( صربالاوهمک الا *یرباو) نونتبازاورپ ||
 زا مهرروقندنض رم یرلصریاو رضا رمماویرلهاذج نایلوا لاق هج العون هاا 4
 | هدک دید مهدلرید واوا هلا ی مما تنالعو لج ق>یخ دا هللا نذاب ینو ملا یبحاو) ۱

OEM 



 نوا ترا زیبا بع ترضح هلبا یسهیده فلت وک هراپ رو رص مخ داده و
 هو نالوا هاشداب هدنامز لوا یودلک كرلناو یوا راق د تب

 فرش كن اسلع ترمضح بوروتک كرار اسلوا یجد ل وا بولبرپ وربح

 ٹرضح سوط یهدنرلکدرب و باوجوب دردک رک هساکخ هک وک هرکص ندک دوپ ۱

 یتنطلس بوروذیوا هب و دذک اخ بوب وب یسعیدلکا نتمارکت ناسبع ||
 یهدسوطرعویلاحوب ع یاهافیدلباررقم یعمردلوا ندو حول دهدىكن دلا ۲

 ییغوایسب۶ جا یدلیف تع زعهرصموب دردهزال كلبا ترجصهیدی وطیب ||

 بولا هنغ وتل وق ییاسبع ب ون هلک م یسودنکو یدیا هل هج اب فسوپ ||
 قاشا a دلو بت ولف لکول هب ارد زاب نکیغوب ی ° داوزو دازو یتلح رح :

 العار هدیارلی دراو هرصءتد ال و كر هن وک بونیدیا ارو یا ولر هروش ول د ۱ ۳

 لوا هدوظعنآ رق یلامتومن اع قح هک هتنراب دلقنکع هلبا هفافو رقف هد وک || "

 هليا ییعوازب یتعی(نیعءو رارف تاذهوب ر ىلا امه ان واو) بدیا فصوی وک |!
 لوا رب درلب ضد ور دیک دلرتلب اهر لول ی وصو یک” ییلقحازوکرب یع ر

 تردهدن اهح هکر ار دیا تساورردنع هقشهد هک یدیا هطوخندندب الو ماشی ؟ 1

 یر ڭكلباو یس هطرع كمعشسمدو یدعس ك رنو ریسردح دع یسا وه تآ كوک

 نایب هدکل اسلا باک یتفاطاو یتبف رش كيو راپ تردوب هل و یعش كن اوو
 یوکرلب دانا را رو هد وک لوا فس ول یلعوا یسکو سه KE وردشعا وا

 یتاسحاو ماعناوب د ردرلب عو یدنوطشوخ یرنا هنسوک نالوا یس ادنهگ

 لوا هصکرب ه دکدرک هنش اب یکیا نوا یسیع هنیرز وا لاح وب ی دلیا غی رد
 ینعب اوتو یی ادشک بونا روغوا یکلمام میجو یدریکرسرخ نی وا كن ادنهگ

 یدروک ییرلت واسق كرلنوب یسیعترع>سپ یدتیا لاح ناشیرپ یع یو
 تارمصح ه دن رلکدلبا نابیلاح مقاو هدرلنا یدروص ود ردن بس٥ رکھ رع

 یټ هنس یک نالوا كغنوقهدکو ا هک نود یدلناباطخ هنسادنکک یوک یس: ۶
 تیش>و فوخهدنسوشرف كناسيعرلب داکرل وود لواهکنګ یدلیوس ول دروتک»

 || ۰ درانا بوروص نکودیا هن یرادارع ندر  دهیرلکدروتکوب ولیب یتعا ط |
 | ردیس اته ی تاقولخم میچیسبع ترضحهک هتنردیس العا زرهوج نوتا |
 | مالسلا هیلعیسبعترضح هسا یدیا تسدرد یرهتسکشهجن ریصیعو ||
 | یغودل روا هشنا كلت وکردیج روکربا تخص یر هتخو یراضب مد |
 || مالسلا هیلعیسبع ترضح هک هت رد دیکورخوط هکوک یس وخ وق هدنامز |

 تام سس تیز اس تجسم سنی هیات بت یا رخ رم سیم و زی سه ست کس
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 لج ا عی یدرپ و باتک اکب یلادت هللا لوا ( ادن قل ەجو باتکلا ینانا) ےاوق ./

 توابصییعی یدلف رب غی خد وردتیارب مرکب زور د كی رکس هک ی دنرکوا
 یدابا راس ی جد ASE ییاعحو ) ی درو توماکی هدنلاع

 ایحتع دام ةوکلاوهولصاا یئاصواو ) یدو نک دعدک ےسروا وا هدنفره

 همانا دو ریو تاکزو ییاق زاغ هج هغو دلو! هدن ای-دیفیح ( یتدلاوباریو |
 یشو تدب ین هک دج لا هلل (ایقشا 2 لع لو ) یدلبا ماییلوا عیطم |[

 لج ق ید( اح تعلا مول و توما مو وتدلو مو لع مالسلاو ( یدعراب ۱

 تایحرا رکو « دنوک کو داواو ہ دنوک معو دغوط هی رزوا ےب الس كنالعو |ا
 1 ندع# یک رح یسهدلاو یداب وس هرزوالیصعت و د هدنامز م م دا ام توأوت

 ترضح ًاشاح یسع هکیدلوا تالا ناب نت دوبع یزوس لو اف یدلنایر |!

 | یدر.د باک اکب یروس 2 ئ دا ۱ یرلنیید ردیلغ وا كن رک 1
 | ردلبا د هنکودن رکوا یلبصا نکیا« دان راقیس انا اکا لاعتقح هکردکودی د |
 | « رکص ندنق رق توب هرریاس هکردکودد یدلق ې تب یزوسیمجوا) |

 هجرن اه هب اسبع ترضحو هدنیح یغودنلوا قلخ مدا ترمضح بول برو |
 || ترضحاماو ردتان هلکن و یرزوسكراتب دیدلرب و تلاسر هدنامزیودش ود

 ۱ یرب رهک یدیاشل وا رهاظ ها جاقرب یک یعودعوط مالسلا هنلعی همت

 | هلج یکینودغ وطهکب دیا وب یل وا تف الع ردررقم یودتا تاالد هنت وبن |(

 || رلب دلقبحت ی لاح و رلنبشکورلت ابهریداقب هتسوایزوب رلت یهدزاهسنک |
 | یدیا روشد راقهمدآ ین ز وب د هک هانز ل وا کن دیا وب ته ال ییکبا ( ۱

 یسیعترمض>سٍ یدیار رشواوپ هلبا ناسنا بولوا تشحو هدنرلن افو |
 ۲ یررهندنرلت و اسق بوروک نخل ولوا كارو د هلج یدعوط هک السا هيلع

 | ها لیصنیطصدمشترض ابنار یفیحیوا) یدلغ اط هنابیورپ و هرلغاط |
 هدلاحیرافدغوطرربمغیب راس هنعالا هيلع سا هکرونا وا تب اورندلسو هیلع |
 ا د ارام ید ار وا کلک داو هک با قرار توش
 | ناطیش الصا هکرلیدتبا تنایص هلهح ور زهتشرف هدقدغ وط مالسلا هیلع |

 ترمه هنب رزوا ناحوبیدم هدیاترش ابم هداف هلهجورپ جی هیدعارعوا |
 یرویزوب ی کیا شلواردهدتفولو اویدلواقلب ۳7 حاع ما مالسا | هيا ۶ یساع

 ۳ بولیقر ظن هصزامدقمرادع هنر ندنف رطنانوب نوکر سد یداوطتا 64لا

 | نونلا هعطق رب ندنناج یراهاب داپ بولیب ینعل اطفرش كن اسبعرضح

 ( رادههرو )



 ۳ ندرل.> -واوا مطم ها ۳ نیدنات 2 و لی . دصإ ET لک

 | «دنامز یغود روط ه زانو بو روت وک ه راق یآزوفطییاسبع م یم لاب و
 ا یہ هک وطو ماع یسهدعو هک ادقو یدردمسا نکودتنا e لراسع هد راک

 ! بو ایک> یرعوط هار خەو بوع > ند دس هرعح م صهدنل ت دالویدلواررعم

 1 ی دابا لج عضو بوراو لا كنح ۳ امر شا اف ند رب شموروگزب 1

 || ( یسنم ابسن تکو اذهلبق تم تل ) بولیپ نی کچچ هديا تم كقلخو |
 || نورد وید مدیلوا شک شادوت واو شاوالوان دنوبنب یدیل تنم یدید |

 | بونجاو هل هصغع مان هکیدنشا زاوآرب ندنتلا یعابااما یدلیا «آندلد |
 جا ن دراکب ناعیح هدا كعابا یدعا یدلبا هلب وب یارو 5 هک هجدوا 1

 یتجاغاامرخ وب نحب (اینجابطر كيلع طق است لا عزم كيلایررهو) ||

 ۱ رلبصعب یدیلوا تراغاو دین ندامرخ لواو توس ردامرخ تب ززواهکم رد ۱

 ۱ تریوح 5 دنا و ر زر 9 یدیا یس رع ترمصح نيان وسند تلا یعانا رک رار د 1

 || یدک دلس ینج اغا امرخ شم وروق لوا ع صید یدیامالسلاهیلع لیاریج
 / ندوصلوا 2 صیدش ود هع یا یرلسع ۵ ات بوناق اد بورد لاخاق ۱

 | یدلیا رکش هب ادخراب بودیک قعضیهدنس هدوکیدب ندرا امرخویدجا |

 | هس زال والواكع اهرخرلن روع ندا لج عضو وربتدن امزلواهکرد وب صآ ۱
 ۰ هک صهندنآر دنپس دن رد وقو ھل رلتحارم اور دن داعكعا لایعتسا اولح یکن ۳3

 : هکما۵ وس نوک لوا نعي هتدابع هليا تمصو موص هڼن رزوا تعد رش یسوم ترض> ||
 ]| ردبام نروک بوروتک هنا دج بولا یب ا بع ترضح ہ دعب بودیا توت
 ]| بویلشاب هتامشو نعطوب دنس شم ءا ظفح ین وب هاب رکر ترمضحو هتم
 || تزوراهیا نمی( ابن كما تناك امو ءو اما لب ناکام نور اه تخ )ندنآ
 ۳ دکلصا كنس بواوا ندنلسف كن ین ناھا تریضح نسیش ادن رق رق

 | هدک نا كنسو یدیا لکد یشکن مارب كال كنس ید یدیغوب هسک یلتستوب |!
 1 ه دن راک دید داو نده ین العا و نس سد ی دبس EE روک یل ان وعزا ېچ د 3

 ِ هبلاتراشاف ۱ بویلبارابتخ یک وسنیعلوا ولسهتصو موص یسودنک ع ںیہ

 ۱ نرمضحهلبا ضروب دلروصاک وب ید )اص ده ااف ناک نم ملک ف ہک اولا

 ۱ ناغوط یدعم تودیار يسمن یک سحر داع لوا ٥ دکدانا ۱ ترراشا هب اسع ۱

 ۱ تربص> لا هلو هراعس یح هد رک دل وکو ید ر دکر کی هاب وس ناللعوا ۱
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Se TORK 

 0 هی کره

 142۳2 ۳۳ هات کا 5۱ ۳ ۳ راهه

 ۱4 سس تست ا
 ۳ hv MITTEN LIN PÊ مچ ۱ شب پ۹۳ روت با ق

 اکا 1
 از کتک ا ا لا ھا ا کا ج کک

 م ےعسا فرم درد د رسید هاا نام نشان ەك اللا زر تاافداو ( هرعطع نل 9 ۳۴

 یی كلا هکب دلبا تراش ها هلک راکس یلاعد هللا ع صاب ( م صفا ی هعاع -

 لواه رک رام از هللا م ا «A 12 ی لرد ن ۳9 دام نلد هاکرد مر

 ال كثب رویم ی E کا و نکبضوب ی ور

 ۱ )ضاخب لعوا هند شد ( مهد لا مور هل یی یاس هنگ ۲ ملخ لک یا

 م دک وردک انک وص لا هجءاد 2 هنسک لدم ارحو نذل الح هک رواوا

 یا هلءصاو نیهع وه كيرلاق كلذک ) بور و ب اوج مال سلا هيلع لبربج |
 زا ن دل الح اکرب نیتسرب د كحرک ییعد ٤ ارض ھما رھا ناک وانم هجرو سانلل

 یدانانام ۵ هلل و لات و هنا قح نک اور دشم هع پاد هت رک اج طدندمارحو

 تمالعر ندر دق لاک كح نالغوا لو! کرد هترزوا كنو ها ةداراوردقوب

 یلاعلوهن اهسقح هړلبا هده د. چد هله جوو ن کات عنص ك ملا مدا ی و هلوا

 رد یسیعی رب ورد مسیر هکر دغر ودا لآ هنلعوا قحاعوطندنس لوا

 : هک هح یدلبا ےل ولد نس اب وق سا هلبا هجو لوا ید س 3 یعودعوط

 محک رج میم

 اس لب هال 0 ما

 همت یساع ت رصح مالتسلا هلع نر ترصح ندزآ ردشل وا هلا یسعد

 ( نیدرفللا 9 هرحالاو اتدلا قاهحو ) تو دنا ناس ندنفاصوا كم دالا
Fan! 

 تا ودوتزع هدن رخاو هدابد لعوا یکودږ واکس لاعاد و هراس قح نعل

 داف سالا ملکیو ) رددنرالوقب رقم لاکو هناصسقح یدویحاص

 راب وسهفلخ هدنس هراومک ن کیا هدنلاح مای ید ( نیل اصاا نمو ال مکو

 تیگحعالک هدن] ور پ رک هدنتوو کل ردو ردا توعد هد ی یسانو

 قم ترص> ی رلتهص وب هک تهورواوا هلا رلخ اص هد نحو رب وستریعو

 ىدا قیقح یتفحالوا رعي كاسبع ترضح یدنشا ندلیرمج ترضح
 كع ساب رس طراح مالسلا هلع Ee HSE وسول لصاأاخللاو

 هک هح ی دا رود لح A اروع ترصح ندنایدتکو یددیا هنگ  NAMO e ADETIهو یک ی ۳ ۱۳۳ ۳

 یر لف دلو! رف اک امافرایدلبا تم هللا فس و را وان رکزترض>رلت وعا اا

 || € مو ) بودیا نا نا هدنیظع ن ارق یلاعتو دز اهس ید یت رارب كع مو
 ار تاب کی تّودصو انح ور نهج فان اهح رک 9 را قلا نار ع تسا

 | 9 مر نسل هک ع ص یز نارعییعب ( نیتناقلانم تن اکو هبنکو
 عدس ادا سا سس

 یعكلدلدا محک هل رک ردو لاک ندرجور ودنکر سد یدلع صبوتفاص
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 | .لییاربج ت رمح یب ۳ ع لعوا بود KE رعصندهص وب یحهلوا

 هلبا تع اطو تد اعزدنوکو ههک عح لاب و ردشل وتشم مالسلا هباع |

 یدراو هنش ان نوا هلبا تس ارحو ظفح بوناوا طیض هدتلا لفف اصوص# |ا
  یودلوا كاپ ندضیح ههفدیعجوا بواوا یلاحضیح هعفد یکیا هرکصندنا

 | هدن روصرشباکا ( ۱ بوس امشب اھل لثعف ) یدلک مالسلا هيلع لارج یک ۲

 توقعد كنار غ ىس انا كع عاما یدلبا سه هنکب یناتو كم صو یدنروک ۱

 ۰ ه نکس و دو دعوط یخدل وا هکر یا راو لع وار وادا بفسوب كال ر3 مان

 نس هج رک هنلا و ت ون. رکو ا نتعنص کال را ه دکد وی ه دعب ب وئا وا رذن
e7 اگزوز هللا تناند.ح الص بودیا حی رج هرادب اعک  

 | یتیوصودنمجاییس هر كع رح بواوا یہ ھمرپ كلا ا رکژ رت هکن کو
 ید RARE صضتور و دوس ول لولى اتم دال ەك ولا اک

 یزو طهنب زوبع یم الصا بوبوق هنورچا ناوص بوچآیی ویفهلیا بدا |
 نام كن اب رکز ت رضح هلاهج وب و یدیا ردیکب ودیکرب یی: ویق هن بوی |

 ښا یدا شاوا مقاو قعا دوود یاب كلا دا 2م دح لوافسول تولوا

 رلمضعب یدن روك هک ص «.دشب روص رس مرالسا | هلع لاج هکن امز ل وش

 تو دا تب ,af ::سص رلب دوھم تج یدنا شیگروگ ه دنت روص سول هکر اب د

 توشود هتلالّصندن رلکدیدیدیا لک دل امج یدیایدننک فش و ن روکاشاح ۱

 تويک نا و !ندنا تویعأ نش اب بودکرپ یسهرع ما کاتو ردراشلوار واک

 ٤ ص یدرک هب ورا ند هر ب هدرشب تروص مالساا هیلع لی ارج یدروتوا ۱
 رکآ مرونیغص ندنسههللا نی ىر (ايقتتنكن ا كنم نجر اب ذوءا) بوق روق |
 | هدکدیدكتسیا شکه دصق لعف مارب هدنو ونيس ةروفندهالاكسد!ناطس |
 || فال بهال كب رلوسر انا اغا )یدروک یخدوقروق كعب سممالسسلا بلع لارج |
 | هک مرب و لغوا كاپ رب اکسہکم دلک نوع یلوسر كهللا ن, غب (اکزام الغ |

 || شلدارپ ندفیطلءاوه هکلب شمالوالصاح ندهفطنو هلوا شماغنا ندنلباتا |ا

 | هدنخاب یتادراو زات ةكعر « دنرا نلک یتردق كن یلاماو هت اس قح تولوا
 : ولو یس کرته ساقناورطءءیااع قل یو هک یدل واز ارل ری ورس رب

 2 ایس راخ نانسحاو فیطا ےن اص وصخ هیلبا رسم هثی دنکیمدآ ینب

 رکم یکره وک هی اغرک ی «راخو اخ نارکیب قالخا معو ج مع رو
 15 بولوا نیما: یلکوک كع ھندن زوس كنيمالی مج « دک درب و مخوید

 بز هو
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 رب أ را نار گتش ۴ ی 0 عیسی .Maz 3 مو

 سان ظا ۳ نو نب شوا نبایضمان داوخ نم ا ۱
 | یس كم عرب دقنرم هلم جاب و ردمالتلا ممیلع دواد نب نايس نی یعيجرنا ||
 دسقو ردیلعوا مهشان نارع تمام :راقبح هم السا دیاع نایلس ترضج |
 مقاو هلهح وب یغدضوط كع نماماو ردهدنون فالتخا نانه ر دلو ناثام ۱

 یداوا واک وب ندن ار یدیا یزد اروقاق هک هنخ یسهدااو هکنکک رک رد شل وا

 : س دعا تاب تویلنا ترها قلوا كک راک لار ۳ هرژوا یرلد داع ه دن ایز لوا

 ۱ . نیا ثر نارع رها تل اق دا )هدعطع نآرف رک یدلنا ردن درب زم او

 ۱ هلماح هذ- یون اخ كن ارعبک نف ین ( یم لغتفارر ع طب ام كلل تردن

 دیلنالوبقرک نی راید :مدلیادازا نوهکنسیت الغوا ی دمراقوب برات یداوا
 لج هک تفولوش ) قا اھت طو یا تز تااقانهتف ضو (k9 یدنا شع دنس |

 دسرک ندرارف, هجلکه امز لوا هک ی عد مدمرغ وط كکزا نب براب یدلبا عضو |
 ه دقدلوا ع نتو وا تكکرا یتودروغوطسد یداکد خرس وازدهار

 مدت لو امراهلضتف 0( 5 دک دانا رذع تونل مد هلک راک اسسا یک

 یدلبا لویقهلبا لوبق و نسخ یع یناعتو هن اع“ نح > ندر( احان ابنا ھندو ۱

 ترضح و یدلنا لو همه تد ا دوتدحالصاک او یدروت لو موم دن و كکرای س

 ۱ كنتو اخو دنک و یدردتلت 1 و رسم ےگ ج نیودنا چو هعالبلا هبلعاب رکز ۱

 1 یدلوادیقفی ہا ودنک هللا ب ر تة ہھرا وهب ۵م هک خالة لو یرف یس ا دنر فزد ٤

 ن رج نوه امال | دیلعاب رکز ت طح یدراو هنشا شد 1 صەكاتقو

 ل ۳ دا زدن وکو مگ تودیا ماعد ۳ ی درد زد تا 0

 | یدلک نده ناف خالتیشلا فیلعان نکو نر تک ق وکر و یکی ارز ۳

 ۰ A دلوب رل هوه هزات هدتنات یکی واتر وک قوا قدا نسهرعح كع نھ

 ) اره تال نا ) بویلبا بل یدیا رها هل وق رابتصعا و مزوا هزات هدتاورر

 a ٤ تلاق) EES اک شعو ۱

 ! ی م ودر 5 الا زو علوم زا ا ۱
 *یساک هدو ® هسایا اج دوز ا = تدانع دن نکن E ا 1

 و زر



 رس اس تر ات دم ی سد سو یی ی

( ۸8 ) : 

 ۱ ی انادزههکلر ه دقدلوامر 3 0 ٣ اِ ماگ تودنا تالیف اس

 هیلو ید ترضح هلم دقداو تصخر هنسافص ت ةا 2 ود ٽولح

 | بور واضر RA بودیااحر یس هسک ثا كم السلا

 : توانوق دنا یس نوتلارب تواتسک اب هلرابم كم السلا هيلع ی هه لاا ق |

 ا سودرها E اسل هدنما یس شاب لوا نامهراب درونک 0 كسودرھ

 تولوا رس ودره یدلبا هد ولد هک وص لاکو راهن ز رد مار > اکس ردوا

 | هدوک ی ناب كن ابص ترمضح نکل یدلیادر ,یزقلوایداک تمادن هیودنک
 | یتارمط هدیرزوا بوییکی دالصایاق كنب رار مط یکیا هرکصندق دارا ندنس
 ترس توقا ی راک وانو یک ۷۶ ۳ خشن یردلو ۱ هيد یک عاطرب هی هقس

 هه یکی دیا اشا هاب اکشا ی نوین له ایتواپ سد یدلواهراع

 تداها هنن ارم کنی نکو ناصع هل هجو ول لیدارسایچ ید آرنرت دسودر>

 | رفک بويمن اتيا هني نکیارلتمروک هرم هج ندنرب ره فوسک شاب كنا و

 هک اتف و یدتا م رع هس دعاا تش ب وکح رکسع یددْشا ی رلد داوا هرزوا

 هلا اوعد ل لو و یا ھ ه.مادد ی ۳ قلب ای تروح ید یدلک هقشمد

 ی یدو درز دتا ناورلیس یاد اب ترضح همت رلناهکد كیا نو

 هلا تد ول هک | ےک د دکفا یک وع راقا ه دنک وا یعانوا یا یاد ارسا

 | هفم رق یل اسسا ی .E مان هدارز وپ ویدنوق هنیر اک قشم درهش

 ۰ رلب داو یسودرهترودلوا دیهاود رلیضهویدگب داق ك ار ت کت

 هلع یک اما یدلوا نکاسقاق كام هرکص اب اراد كك نیشاب هد)لعلوا

 ك دبا ناب ىج دز ءانب اکا ردشم ال زا یودنا رادقم هن ی رع كم السلا

 تی ( rea aaتوس تم ۳

ESET TETEK TAOIST 

 مالساا دیلع اب رک زت رطح هک ردتات هلا تاور جا یسهرحوب ند | رو

 بوقیح هن راتالو ماش مالسلا هيلع ی ت رطح ٠ راض ن دکدد سا تأفو

 ۱ هدنرلک دلنا بلط هرم نوع انا هنسک هن ون ه دک دلا توعد هند يل

 | مالسلاهیع یه دنراکدب درتسوک یول هل جهز ن زودنوک كسا ریعغ هرکاو

 بواوا رهاظ هدنزوب لوک زدلن هلج نکیادوح وو شنوک ل بودبا اعد
 ی دانا اش اپ یک یک ه دزگا دعا ا قاخ

 ح و هلع یسع 2 (



 هیلع مالو ) ء دیظ ن 7 5 ادعام ندن و و ر يارا الضا

 یعودغوط رو ساوا هن رزوا كنا الس ےہ یھ (ایح تعب مول بوک وإ و دلو موب

 سیردکء د هدن امز شح اةهیچ بول, ید ندنرق و هدک دلبا تاف وو هدنوک

 نادنغ ودل وا و د٤ هلوحو و كل اه یراب مالساا هلع ی ت رطح

 ییاکحات ارونهدنن و وننامز وردم ولع» یودنا ياع دین اب لیح هردو یی ر ر

 0۳ هوهب با n یګ ۳ د تودنا یالتخا اوع ۳۳ یدردلبا لع هلا ا

 هکلیاارحا کحو توط ها توف ی اکو وا یی ن دنس کلا
 نابن وب د رد عا نات ڪڪ لدتسم اکا ندنع اودنآ وارا واد ترا تقو

 توط هلبا توق یتاروت تعب ردنآ روت دار ندب اک هکر دوب یعاام ارد رلشاب
 مالسلا هيلع ی ترضح هلطابوردکع د تیاراتفدو یی هک ابا ارب | ہکحو
 الاو یدلبا لع هلبا يکح تاروت هدننئاوادجرکا یدابا كال ممغد ل زو توا

 ترمضحو توانا و تا ى هوس توشسا ول دعالتنلا هلع ی اع ترض دخ

EEهدن رخاوا هک رد وب ناکا ندنک وا صن دول ی ودنک  

 رک ذ دالا هک ی رله اش داپ مان س ودره ورد ثلیا غ رش ءار دنا یماکحا لا

 هلآ تر وشم كناهتسا رلشدا هرهو یدروس ها! تا یرممغس ىع ردشعاوا

 عج | مو یک ودنا مواد كن ان و یدنا شاوا ناابس کا رز یدرلشاا

 لالو نسح هکی دیاراو یرق یشادن رقرب یدیا لر دانا دره تسودرهدکرکم

 هدنام زره سد یدیا یزق کو" كسو دره هکر رب درلرضهب یدیا ی اص |
 | بولا تویلنا تبع ن ذلد نورد هزرق بوق اب هتف اطاو تع و هتتح الم ||

 منمول رد دم ارد اکس لوا هدق دشن اط هب اع نکلا و یدّمسا كمديا نولاخ

 یدا لرد ل وانك لو ید ۳ تعارو ندادوس لوا ید سود هداکع |

 هک, دیا شابا کوی وب ندلحا يعودوا كا ن وت اخ یی ودنکه س ودره |

 رو و ی او ا لک یکن رضا
 هرو ولادردل وهم هسا هب ل داره ندنبک هدنن امر قشاشو لس ودره هءفد |[

 سو دره نکو یدیارلب اجر یتسهاسک یشاپ ك اب هدنیح لوا زق یدیاراب وس
 ویدوقینیلکت هل وب ردیرهمغرپ كني رگنیصترمضحر داکد تا ص+قجالواوب
 ظ ام“ بوروق نسلحم بارش سودره نوکرب یهالارخا یدیاررب و نب اوج

 یودنک د انادرهنکمآلوغشم هشولو شبعبور وتواهدزو اطاسنابوکح |
 | هلرااتصورورسلاکبواا ها ىج دق تواکهسلح هلبا هویشو ا بودیا نيز |!

 ( تاءفاس )
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 : لوا در ورح هسودره RE 8 ۳ 1 ی هد الو ماش ندرلمن انوي 1

 مدا یاد رکز ترمصح مود جاق رب نۆڪا كعا لف | سوع ترە چد :

 | لتق ییارکز بولیندادرکز هل ج یی راق دلو ادیدبان هله وب وبورتسا بورډ لوک |
 بودیارارف یر وطهر چم ج د مالل لا د لعاب رک ز تربضح هنر لک د تبا یکی یار ر ھم

 هنتلا جاخاواوار هدق دلوازرقم یرهعننپ بوشود هني رادرآ لیارمسا نب نکلو

 | ارکز ترضح بولبراب کیا ج اغا لوا لالا ف ب ودیا ت راشا هللا بولک |
 ین ؤوق الصا بولوا نوت سوب هنی جاا بونا رک بوریک هنیڪا مالسلا هيلع

 هدن رک دلک هدنا كرویازبا رک زا: كم البلا هیلعاب رکز ترضح سد بو وا

 نينا ء نکب ۱ تو 3 و لک ی 2 1 وا ۵ دنا هلا یرلغ, روک نوبس وب اغا

 وب زن رک هسک ,هلبا وع ردرا 9 ر :a <ا هار ےس بواكةنجللا هملع ۱

 ۵ لوا ! بو یجاغا لوا لب رسا یئ + تب ورو- دک يګر روغلا اع هنکعا ملت

 مولع» یکودیا در جاا مالسلا هيلع ابرکز ترضح بولم اط هر یناق ۱ ۰
 تویمتجچهرتشط رلنامز هح تونل رک ب وچ اف ها مالا هيلع ی بولوا |(

 ها رک ز تریضح هک هج رک ایدبا شلوالوغشم هردامعو اظ ه درس دلا تس

 عددا شد رادعم ه هرکصیدبا ۵ دنشاب شا شعب « دک درب هیچ ایم یلاعت قح 1

 نکا ه كلب ام نایک هلا شک یرع اله لاعحا زکانکلو ردلک د مولعم

 ح وا وب ندنت ارج ٣ كع السا هملعان کز ترضح ام اف یداراشعا اله |!

 تباک زمسلق هک ی دیا وب یسک لوا 4 هلبا تیاور عا ی د یس رھ |
 یسعکیا) یدرز اب ساک هیسلوا وامزا نوتکمهده لماناخ رهو یدردبا
 نا ى هی لگن جوار یدزغاب هلوص یر الصا یدررو 0 دن رز واوصهکدیاوب

 یدلفتراشا ه رتجاماراب دارا تیلط چم رب نديس ودل د دعا هننو راک

 ۱ ۱ ی دلقب ندنرب یرررههدنک وا یراز وک |

 ( مالسلا هيلع, ىح ركذ )

 ىج اتوب نکبا هدب امد مالنا هیلعاب 5 ترے > جد رد رهام لس

 | هدنفح لا یلاعتو هن اصس ین یدیا یدطا ش ودر نتعاخ تااسر یدیک |
 | تق رعمو نیح نکا قالغ وایت از نعل (اییص مكا هاناو )

 ندن و مدنا قلخئګ هکریساو مدنارب كاپ ییابص نب یدو یدلیا قیدصت |

 یدیا راک ریه رب هلتهج رهییعد مدنارب یه وا میطم هتساناو هنساناو یب وفروق"

SEITE EES رگ تقوی کشک حد ان نوک تیر ۵۳۹۵از شو سر ما کره و فا تسمه وا یا RETESET 

 تاج



GAS ( 

 | تاغوطو رکا بزان هساوا هلم اح یرلتروع نگهکیدیا وب یرلتدام كتيرا ام |ا
 | لدک ندنتمدخ كازو لدلمادازانوحاتداعكنس هسروا ؤانالغ و كکرا |

 || نوا بویمنلتمدخ هن هسرغ وطرقرکا ی دیازررزتک هدو ا بو دیاد هعوید ||

 | ی اشیا یرق كدب غ مانزوقاق ندنس الع لیئارسا ی هنیویدبا ندرولدازاو
 دالوا 6! اعل یخ ها 9 نشات شد رک ست ود ادا تا لب 7 الال

 بول اق ندضبح ینوت اخو بولواریپ یس ودنک سب هوبا سیم ذل |
 | بودیا ماهلا هنلک وک ا لات هللا نکنا راشعس ديما نددالوا هله جو ره
 ِ ندیم غ اک تراب ید( ءاعذلا اعا هبط ةي زذ كىل نه لبه بد |

 ۱ نیه نس یجدآ ی ۳ لوفر احد هک بت ۵ یرور لعوا ك رارب ۱

 ( ایقش بز کت اع دب رز و ام سارا لع رم نهو یتا بر )

 ےک ,دشا a 2اک زا او i 1 اع صو مح اص م دش را رز, ۶ ا 2 ر برا ی جعل 1

 ۱ هکر دش نم نرو لاۋا فاع او )كدا م ترازو

 ۱ ره رارممعبن و ا گن مدارا 2 [تحا ندع وڌ بوق روک نع وصل هدلاح |

 ۱ یدلبآ حا از ی اکو رب عل راسو ند كا یو یدک دالوا ك دزو 1

 1 وب در هدنآ رع نعد رسول موخهرکصندش شل یدلوادالوا ی د ند کو

 | نع ( بوقمب لا نت رو نر ایلو كندانمیلبهف) ردکاید نی رهدیافوخ |

 ر ود نوسا اف تاریماکا كلریمغیب ندب وقعد لاو ندنب هکر و“ لغ وارب اکی براب |
 1 ۱ کو SEN هلع ات رکز ترمع> ل او ی” هدکدلبا ا دو E هر سس 1

 || مالعب لرمشدن انا اب 9 زاب ) ه دوظ نارق ہک 17 یدل ودم و هدوحو |

 : كنادک یدل وتم لع وار هر ار ر ن( ایم لو نه هل لو ل یک عسا

 ١ كعد یک سد ید ےن وڌ دا وعمول هب ها وا ندباوی یو یک - یدا

 ۳ درز E ۰دی فر رام واوا یکیا بولو ارا ی نان ست

 دل وق اب ڪا و لا ندک د لک هدوحو ی ترضح و ز ردشع اوا سد ود

 هو دلوا ی هار تواک هر ا بد مال س J هلع یسع ر ۵ رکصلب 2 وا

 9 a ؛ یدروجاق EGE . یاب رماه)ا

 هد اجو ام ۴ یدلبا تاز مالسلا هيلع یسیع ترصح ودنا “اد هل زوتواا

 | وبد یدر وجاق ا رکز ترضح یب اسبع هلبا م رم هبا !یم وق لبتارمسا یب

 ( ندرلداتو )



 77 هاب ررددنی سام ارد 77 لای رافت رس ن 27 هلع
| 

 تو “را هح امن یسان سدولاتدهدنامز یودتا 2او وطن کو ردلک د مولعم |

 2 و هل رب تودیا اعد دیتا الوا عياش یرمح 7 اف و ندي اعا ق خام |

 هلا ق مارح ا بو دنا سابق ه دنا زاءرلت روک بوروط توبایط اد اص ع یم

 د دد داوا مات لب تو رادع» رب نوکر ه توأوا لک وم 4 اصعلوا هک رافرب

 بونکود هدیسان سد لا تب لد هن امز لواو بوشود هری تیم بواب روا صع

 توایع اط هک د.سا نرخ فو كم السلا داع ی نالس تروح رود

 اصعر لداعم اصع لو توام هدا اصء ف در ۳ لو 1 اع نید راب ر 1

 سابقندنآ بوی دی موم کود رادعم هن هر ۵ دنوگ فودیا س٣ح رارک هدزگا

 1 اےء ےک ار5 ٥ رکصندک دا تاقو مالساا هيلع ن 5 يس ترو = تودیا

 ا ی هدعد یدیارلدعا قیفح یفودلوا ارهاطن اد هرکص تو دهلي ۱

۱ 

 نغاخحو بورو ته رز ررو اخ مالا هءلع یت ناش ترصضح ی يع ۳

 یارس یش اطا و رب بوتل با هه رپ رجرپ هوا ندمزلف رح ب وب وق هدعاعرپ
 توراو هل دصق م ۳ لوا ایمن و نافع يح یدارلسع ود هدنګا بوو ایک

 || لواهسک یرمخ ندرلنا ن دم دا نب یدیا شا وا ل اله ناعع «دلح لوا ۱

 ٤ كسدفملا تاب ه رزوا هجو یودلوا و ه دالا یدیشعال ویو هو ۱

 هزودنک یربخ ګودر هر 1 4 یز زد ندب زاب فرط ط هدق دلاقه:سر هلک شانت 3

 تاب نون وط هزاس هراح هگرد یزان یور لا رد هدو دناوا نالعاو وا

 ی افو لدا ماما هدکدلداحریسعل وا لیک نيرا و ودنک بان سدملا

 ردلاد هنغ ودلوا لومقم ه دت دحا ه اکرد یساع د یغوداوب ع ويش
 رخ A اه اه حس ار رم ورا “و

 ما 1 ه لعاب رک ررک د )

 دواد نی نایلس ن ی ی داسا :EN رد ریل

 ا ارسا یب هکیدیا شل وا نامز هجن سد راقبچ هم السلا مھ لع |
 لا رسا یب بودیارود هرزوا عارت ه ديب ام رل بم ور هلبا رایت اکشا دوا تدا

 ہن اھ قح ندلجا یراکدلبا اجزربمغد بوراولب ههالا زدنوکو ےک یموق
 سدقلا تیپ هدنامزلواارزیدرب و توبنهم الاه لعاب رکز ترضح لاو

 راودب اعلي زاهبچ ندی هج رو زم جاو ز٤ دکیادیا روم د هجردرپ
 تب یرتکا را داع لواو یدیا مالساا هلعاب رکز ییسب رب ن دن رلا کیدا

 ضن دوتا لی ارسسا نب هک ق! ید را دیدن دهس سدا

CJ) O)ردا  



~^ 

ر نانو 9 ناوحو نالوا ۱057 لوا
 : توتیح ه رشط ار یررعح

 ۱ ویدیرد# هرب هسبا مالسلا هلع نایلس ترضح تواوا راسهرمش و لعحاعنع
 ی رعد بودنا تم الم یب قنع روبطو وجو هلج بودا نعط هعرعس

 || بویغروک هن اسنا ع ریس ورب ندن امز لوا بواوارهاظ یک ودید ن هديا بیذکت

 | ردشلباراتتخاتازع هدانغتسافافو تشحو ندقلخ بویم رک هنس ه رارویطو

 كمالسلا هلع ناعلسنربضح لصاط اورد شم هغر وک هب هسکه رکصدنا هلو

 تارضع و ردقوب تیام هنت اھا نوکاتوک اص وصحت دن اما رکی کک وب ||
 0 02 کوا ردوا نا یب ر نکس هد اسر مان ان الا عب تب
 قع اس هاا د صو هش الو ینفره ید رروتوکر تک ردع و دلوا ر۶

 هل وا بوتکم مظعا مسا ه دنرزوا هکر دم اخ یسبک کیا ) یدیا رروت هلا

 هنیرزوا شوح وو رویط و نجو سنا یمودنک و رسم 2 ها اشيا ع أ
 یاد كس لوک یدبا رلب روس هبودزک راشوق ی ٹچ واوا

 ءدیاراو یخ ن ونلا یسبجت درد ) ی دیارلبا ب اوج هروک هرز وس ب ول

 7 رد سی! ) یدنارد رولو هر ةسرارد هدنف هو ید :ندن وقاب یراهیاب 4

 : امو صخر ھاو راسو وجاه رنو رهان و هدنتلار و ه در هننشدو هدراغآ اطو

 یا مالالا هلع نایلس ت ترمه هما راو ۶ سم م وکو ن دو |J شغاف 9د

 هز ا 3 لودنک نوکر یسبیعما)یدیاقو هنسل ور ۲ ندناالصا یدیا رروک :

 ٠ رلد در اوک ینکوداقوب یر احوتواشانال صارم دنا هن یداو نالوا صوص

 || ریبشل وا لصاح رب اجو نیکا هدن امزرپ جراب دالوص ی یداولوا لاحرد |
 | رودنکی هندن )رب داوابیس هنس هج نیک! ورلت وا هزات رولا لع نکیالکد |

 : هی اس 3 دروطر ود ؟یدیا رروپ رل انہ عاوژراوید ھچک ر لت اب را ہیک دزو 1

 یدیا ر اشا تعاطا هن رهارلتن رغعووب دو نج یس رکس) یدنارارا ربآندنس |

 هک راد ارح بورودزود راعهلطو راکش بی عوٹوردپا را ےن یک یک ودتسا |

 | هلباتنلعاس و تداعهسو تنکمو تکوش ولک دوب هلذطایو یدیا رادبا ما رسا

 | بوک هلبا تا الجو تنطلسلبب قرف بوروسرع لی شبیللا هعلوقیربط |ا
 ا ندلس ىللا مالسلاهیلع ناعلس ترضح هرزوا ی دزا ے راوتلا قارشااما

 اھ ص ۳ ریز تو 1وا مواعمیعو داوارا دم هر ی هدانزو وز و رگ هداز

 هح وأ ندررایضم) هک را د هنا وا هداب ر 7 تنم سا هنس نیسچو

 نایلستر رطح دح ریدعنول E ر م نوا رایضعب و دکشراو
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 ۱ یتسوب ید لوا بودیا رم اه اقنعوب درونک ی زق ل وا راومالسلا هیلع نایلس |

 || بواوا هل ه دن اتسوپ سدرة ناغوطو ناوج لوا هک الاح یرق 2 بوروتک ها

  eید TE 01 اس هلو تاب چای

  بودیازاورپاةنع هرکص ندنوکج اقرب بونب بادام كل بی دک تیم السلا هیلع

 || ندنروایزقیکیدر ورب > كاللا هيلع یناوا ست رک حو یدراو هنت الو برغم
 ۵ لس او كغ f رو 1 وا هلا لاحو یدروتک من ا ودنک ب وا روعوا

 "| يک« دان اح قرشم یدل وا زا رف!رس 9۹1 ی قاق لح هک ډتکو یدو

 | نوک رب ینافنا بودیک هثب رفساب رد هليا تر ات بولوا تکی ید نالغوا
 ۱ تج توان راضهدسمراب هر تکی لوو هراب یواع ناتو یا

 یاو>وف ارطا نامز ددد توش ود هي هر نج نالوا یساوب كن اهعو ردکهللا

 لوا ا ول ل اعا دنس و راق و تواک هند جافا ولوارب نآروش الوط

 هد هنایشاول و نیس یسل كيک یدروک یزد لوا یی یتسامهتح ال ءحرب هدر گه

  یدنیوس هنعودلوامدا یب تولیفر طن ه اج تکییخدلوایدروصوبد نس رل

 کو دا یزق كعریسیسودن کو بودا لاوسوید دش ود نده هرب نوو

 هکی داوا اد, تتح و ق شع هله> ورب ه دن رانبب ام لاح رد بویلپ وس

 ناوجلوا دوخا و یداوا ارذع زقلواو قداو تکییک 9
 | راکنلواو نون

 ی! یدکچ هو دنک ین اوج هليا یسوسپک دنک س یدل و نس هبنرمالب
 ولردواردو هر رسساعم د رادا مھ لاحرد ی درامیح ی مدد وا یس 1 اشا ك غرم“

 ن اوج لوا هک دنروک یغرهس ندق ارا بویلش اب هتعماسح هلبا راکو سوب
 یک ی ریش كنپ راز هشدب تبح بوریک هنو رپ كنرلپ ردتاناورح یه دهنایشآ
 | راومدای رغ ه دنس هن ایشاوبویم هب وط ین وب امنع الضا ب واوا شوپ تس وب

 | بوروغوط رغج رب ندناوج بواوا واکوی زق یمالا رخا بویم هل نکودیا
 بصف كا در3 ون ے٠ اللا a نایلس ترض مالساا هلع ليا رحاماو

 ۱ ت رص نوکرب بو اص م دتا ربل یر دون هت | اقع باور و نرخ هلا

 نکد یا شلیا نایب هنسنرب هلو موش اقب اسهللا یت اب بولک مالا هیلع نایلس

 || ترضح ه دکدید ردشفالوا لصاواکا لواو هد اب منی زو لوا زونه

 1 ن 2 صف و 4 هدنراک داک د رو صح ع ا ۲ 1ع ن ياس ف رب ه>ح

 ه رمدط یب کو دلرا راکشا ید لوا بود ار ر دن هب اقنع وب د رد, یکم کودید

 ین ناع

 ٠ ۳۹ | تو 0 9 ۱ 3 ]ا ه.اع نا املس ت رس ولد كورح ۱



 ۳ — سس سو سس سست
Iست  AUS 

 دمو وب

 کس رم سوم سو او نویسم

TITETEEیاس هود ی کم سه  
n a 

GES CITES ESA 

SOIT 
 ہک ہت دشا

RARE EESی هک ته  

 E سدقلد هدنراکدتنان ۶ دوو هرواسءیرادو ی ۳ بودا عج ی ےد رار روو ۱

 | هص وصخ ول جد ندل و ۱ تولوا ند هربح اهن هدک دانا | قع و دردقو 1

 یااو هر اس قحهدت ها E ك 3 اجو مدروک

 ۲ شهر ووا هلا ت تکوش دن رزوا تد یلاعرب وشء رب و هشدار ین دنسآ رهاکا

 رکاو و لوا رک | یعد ( هلن ثود ن . سعال نود“! اړ ووو اتم دحو )

 قب رطو رابط هشنوکب وب وق یی یلاماو هنا س قحیرکشل نالوا مدان هر ودنک
 ینناولس ریا یک دلرا ناب وبد رام ەتى الوب تالال ۳ ر یعگتس*

 ه ده دهویدراو کا لب وتکموب ےب ا (اذهیاکب بهذا) مالسلا هيلع
 ےح را نجس زا هللا مسب او نایلس هرم هزا) هدناونع كب وتکءو بودیا ا
 دواد نب ن اولس ت رطح ہک ن د۶ اج مب نعپ ( نیل نوت الع اولعت الا
 زا هدقدلوا لصاو هم ان وب س نس سیقلب اطلس ایس هکنس مالل! هيلع
 | نیسال وانااسمبولکهع روح هلبا لرکسع هلجو نی-ابوقیکا رکو یتلولوا
 ی راکب هل ج سد دک درو هار لیفت یب هما ده دره ہذ) ؟ طلب را نام . ود

 تب ورد ون یعیلیا 4 لس تب ترصح ۲ بولت ن وا ق و یرادتفا ه هکعا

8 

 ندا بودا صا ۳ رفع سا اناولست رخ ها تع رع هم السلا هلع ۹

2 
 اذکها )یک یو داک سدعلب بورو درود هدم سالو دنکو یدنرون؟ نت لوا

 ردوبهب اک دلوا ) وههناک تلاق ) یدروصود ۱ كت قعد ) كس

 نا يلس تو ره تولک ه اعا ا ئر هلج هدعد ید ر و تاوج ود

ETE gre 

2 

 نا م عن بوک هب ! اسد عوار a یخ یدلنا ل ورق هجا الح یسافاب

EYEE RESET 
Eندفس و ترضح هکن دیا هد 1 صر الداما  

 ی ترسصحس د ٩ راردآ رم بعد ولد دنا شارو هسا كال زر کت کک

 موج دو سس
SSR SAS 

 ۱ هدنزوص> نوکر یدلک هم 5 ° دوا یدلیا حالصا نس الو نه مالسلا هيلع

 ا: دا لوا ید اةنع بودی تج ندردقواض لارا یتبعالع
 ےس اوق (هللادنع ن مه لک لو 7و ك ایلس ت ربضح صالار دتا ب ولو ۱

REE STE 
 حج سرد

 ج هدا روا 1 قواك یر داور رد هرو هد - دارا از لاعد هللا هنساره

 ا الغ وارب هدوا نالف هدلح نالف هدتب الو ن الف هدنناج یی نوک تو
2 

 وب x سوم

E EE SE 
 ۱ ناکاو هراح هارو 7 دون و 8 تیصا یرلنا هه رارپ لاقت هللا تولک

 تسمه اسد

5 3 ES 1 ی 



 ناعیانرد ین ودنکو وع ارب هرکد یع اخندنسوقروق تورج دن راک برد ۱

 1 مالتا ۳ ینناچسترض> ندتاحورب تو رک ںورک ہنتلا ساطرپ هم دند

 ۰ نسعي ا ی دا هدقد)وا ماحا نود یخ هرلب ےھا ا ہرزوا تذام هب :

 ۱ لوا یغاخ لاطاق هدقدلشادکع بوس "دا ادغ یر لوا بوناص نبر بولا
 توتقاط هنغامراب نت اخ بودیا رارکشرفاو هح بانج بوعیج ندننرف كفل |!

 : هک اما ید شا مکح هرویطو شوحوو نحو نما تب ودنا قلهاش داب لس

 ولد یدلد كمر و کلم دن هم السلا هلع ىن نايا ترضح العو لح ی

 هلع ناول تر ے> ا بورودوب رویه لوا يب یوا ھا ےک ۱۳۹ ۳

 1 راکش ۱ یس هک تبسم و راهطا نت رد ردق لاک و ا ی دم ادع کامل لا

 هلا هل حر 1 جو مه مالساا هلع یننایلس ترمصح E ردعل یچنلطا ۱

 1 یدرب : ۳ ار هضد كاب رد بودیکرب EE ۳ را س س اط یک اںوروت ۳

 ِ یینورهو یدیالئام هب ارغهلبا تباع مالسلا هيلع ینناواستوضح ئالد دعو
 || ی رانا ید ردیکر کح نر رک سعة سش ا نک ودیاراو راکرمشم هک هد الو |

 ۰ كنيتالو نع هم را رح نوکر یدردا كالهیس هلج دوخاب و یدرروتک هناعا

 ۱ یدارزعارار وانساب ادحو لسلامت 4 اهس قحو ی داوا تسرپ تبا ج یلخ
 ١ عج رزوا طا سا ۳ کک مالا هلع ین نایلس تر لا5 1

 نو قدس و زد زار <= كشن وکر دف هلج و رلب د تلون هتکلع ۱

 ۱ ںیضاح ده دهه د رح لوا رلب داشان هدو ول ولد هک ی مرا اووص هدرااراو ابگ /

 روض ےب ین نايا ترمطح ید روک دتسارارویطرابدن ز رو کک ولکد هن ویدا وه

 : رباکا دوخاب و ق1 درعوب یدهدهی هس وب هروتک مخ ح رعمرب رگ نه بواوا 1

 : ادب دشاب ادع هن نعال )۰ رطع نآرف E بول دررعم كاا اذع ہک ۱

 لب ۵ لبه ه دری لوارک رکم رد وا عقاو( نیس ناطاسد نايل واهن دالوا

 یارفا ودنک« دنا ںورک دنیا رس كسب نالوا یعاشداب بوراو هن ره شابس

 ۲۱ لکه امزوب بواوالصاح ندب زف یړپ و ندنت ردق ك بقلب بولو دهد هر

 ترضج ندنآ بولاربخ هلیا لصف ندنرافدیاط هشنوکو ندنعو دروطرکب
 ء ش لک نم تبتواو يهکلع اما تدج و یتا ) بولکهم اللسااهیلع یننایلس
 راوی 2 ۳ امسن نعل ) میظعسیاهلو

 م ء همت



CYT) 

 بویتسا ق« هیج هدر . رژواه دق دژوب ه دسدعلا تاب ی 2 كم الساا هلع ناعلس

 ی رلقاا بو راح ها هم رب یر ران الا لواءدو دعا قنا هتناب درب

 هک هحر کا یدیاشلواصالخ هلج وک هل هلم زار نا یدیاشهرو

 هناکش مالسلا هبلع ناعلس تط > نوفیح هن رزوآ ت 2 لوا مد رک

 ۰ ۵ رز وا ۳ هلن و ماخالاوردشابا ق AS E نوت

 هلع ین ناي |یلس ترضح رویطوشوحوو نجوسدا یدبا ش یاران م ظعا مس نا

 هک ویق ره مالساا هلع ی ناعلسن رخ سد یدیا سم هل 5 کیا همالسلا

 ۱ ودس وب 5 مان ه دار یک ا لو هس راو هب الخ

 وح وو نجوسذابومیح هنرزوا تڪ ن دنا یدبا رروګ هی راپ بولا

 مەس هلع ,:ناعلس رص > نوکر یدردب ادع تواوا 0 اره صارویطو

 ولک ور ند الخو یدرمک هنن روص ناول سطح حرص ن کیا ه دالخ

 حو سڏ ابوح هن رزوا تګ ندنایدروک هنغ امر بولا یک اخندەدارح

 [علسترضح هغ اهایدلشاب هعله اشداب تواو مار هن اربط و شحوو

 ت روح هکنګ یدیا نم رده هسک کود ا ود یذنا رروتوآ هدنن روض

 ا ی ید سا ۹ EEE دا = یدع.= ندالخ مالسلا هلع نایلس

 0 (يلس ن هکر دق هن ره یدتنا رایهرد ود نیساکد نایلس رس م در وهب اي

 هر وش راد دک اص لح ؟ ی زوس بورود هرشط ندننا رس راد دما ید

 یو دید غ ایلسن راددم رب ویدتسا كنا مادرب مال سلا هلع یننایلس هک ی دلو

 یدتک هرشط ندرهش تولواراحان مالارخارلبدع اا هنن ز وسالصا نوا

 تولساوب لد هنوک قرقات یدشذاب هرلیععلاب یالارپ هلا هفیطو قلابکیا هدنو

 توتدنا ادع سر و بور و هک بوت اص ین ر كغلاب لوا بوتس هرزوا

 فااحم هارون نجر عهدن اج یر یدلوا هن رز وا كعارعش هبادخراب

 كن و ایخ ر نإ فصا اصوصخ یس الع لیٹ ارسا نب ب ولان ہ راہ کح

X>ٽ رطح ند: ر ؟د شلکب توشودهب هه ہشس هل رخال را  

 رانا دنرلک دتبا لاوسهنرلن وت اخو بولیب ینکودیالکد م السلا هیلعینناولس

 ا ن فصا تذاع تورو باوج ود لدروک ن نادقوحین 0 جد

 لويد س د تو: .ةوا هل ا زاو اواوشر 94 EE رص وديا عج ناخ تار وتزویت رد

 تولب نغ ودلی وطو توی اط هنعودنوق وار وز توک ای وقد دج 5

 وا اع بولم ررعع کک هدیالاله ۳ ودنکمدا د بو ۱ ءماخ ن دنلاو

 ( ارد )



 یدب روکر | هندي اه ده رگ = ا , سدعلا تاب بوح صا هراود

 A EES الآ کردا ان ےظع هله>ور و

 ها ع ین ناب اس ترضح نوکر ھو ید اوال سا ودا لکدرداق نانا هات ےعآ

 تیرافعو نجوسدا هل جورو طو شو و بوک طعم ےظع تبون یکی امال سا

 ےک یدہا راش تر نوحا ودنک ءیدنآ رانا افو ه یہا رار ییاعطلوا

 | لعاو ندد رعذیرل هرکنکو ندنوق اب لزق یریره یدیا هداتسوا ل رد ترد ||
 مک ی دیا ,راشمزو د سکر کم صرع یکیا هدرزواادءام نر:غوداوا ندره اوج

Eنوسعگوط نوک هنب رزوا ك ءال لا د لع یننایلس ترضح یدزراجآ نب  || 

 واراد اس رانروک یرارون اح لوا ا کج ناب اس کاب وک ویڈ |
 كش ود شد یو زوا كن رفزومشد هرآ و دم را هيلع یننایا ست رضحو /

 یدبآ رار تك د (U وا هیات ۱ دصد EA اص قلح o کے شھر رود

 ه دیع اشا ساتر اسو یدیا راروق یس رک نوتا ز ون نوګارللاع هش رزواو
 اوه هللا یرما ناهلس ت رطح راش ود و یدیا ررر وتوا ه د تس وا او

 تربضحبوت اح هشاب سا بوجا ی راقح داد یروطفصفص هدنزول

 AS قاراد هدر, و یدبا راهردن وقوط دو هس رک ماللاس Ji هماع نایلس ۱

 نا لوا عه سلو اولا ر ۰7 هت ال هر 3 رغو ی دا رردیا یچس

 رر ونوک هلا ك وا نودا ا هلو ی ءدیا را عجج هر زوا

 رو حوا عالم | ۵ لع ی ايس ENES بد اور هلی وشو ید رد, 3

 هج رصر نوعایر ا بهل هکر هدباراوی زد 4, راح ز رود وییوناخ |

 یدیارولوا نکاس هدسدقلا تدب و هدعشمهدهدناقوارنک او یدیا شهردزب یاربس 1

 || یلییاعنو هاج“ قح هح اوخ (رهش ا۲>اورور هشاهو دغ رانايلسلو) ۱
 ۲ رسوب قلب ار حابص ولی ریس هنن صا كم > ىلا هلع ین نايل ت رمح 1

 نيط ایشلا نم و ) ی دیا رولوا مق او كا: عطف لوب قلب ار ماشخاو كا

 دنب صا هكدا راورلت رذع هم" ندراوبد يهي ( ال ع نول وهل نوصوفی نم
 ندره اوج رت اسو ندوعابودیا قاصاوفیدرارژن طهدب د كارد بواوا مار

 س نر طحو یدیا رزرافبح یدیا راردیآ مع سد ب ورو 4 المنرلا .a لع ی: ق ایم
 ن اوا توقا یحرد نس ترد بودا ادب و د ها مسلط ذو

 LE ۳ 2 او رک لو را ET ا ىج تط



 هدنرزواعاطرب مالسا اه اعدواد ترض > نوکر یس درد ) یدلب وس هرزوا

 یدیا رروطرر شب صاح بويا فص بواک هنفارطا رار ذ عش وفو یدبارروط

 ه:ذارطا رفعش وقو یدیا رروط « دنرزوا ع اطر مالتا دلع دوأد ترض>

 | هم السلا هیاعدواد ترمضح زرون اج ی رم دن ام زره هکر دوب یسیعشب )

 0و ھو یدیا زر ولبق تهز الم هتتم دخ فرش و یدنا زا رولک |

 یدیازرواوا عج هتان هد دیا

 ( مالسلا هياع یان ايس رک در

 تن ه اس یعودلا هرکص ندک دتا ت افو اب روا هک ر دیلغوا كریم یب .دواد

 یدیا شعدیادهع یو « رزوآ قب ا سط رش بوغوط ندنو اخ مان عباس

 نایلس ترضح هدساح هدناقوا رک اج د هدنن امز مالسلا هيلع دوادیح

 بوردنود نک ك دواد ترضح هدن امز صعب بوا وارض اح حد |[
 هاک ید مال لا هیاعدو اد ترضح ها وا ی وق جد یخ كنید

 دا ی هاروت اد هلا كلا هسک ز اوع د لکم صحا هکی درول وا |

 . ( دواد ناهلس نروو) یتونوینطاس هل اب و یدیا رولیق تروشم واد ملهدیا
 لاتو هاه“ قحاماف تولواهلبا تئارو ندنابأب رس و كره ر صن

 یبا اکلم یلبهبر ) تورو تردقو ےہ طا هدانز نددواد ترض اکا

 لوا هرکصندنب هکر ب و قله اش داب هله جورب اکب برا ییعب ( یدعب نم دحال |

 ناونع هلبا تکوشیک تطاس مب هک یا نوسلوا قیال هسب |
 | یرویطو ش وح و و یسااو نج العو لحقح نیکعا امد ود نو سل وب

 | هحجنرهمالسلاهیلع ین نایلسترسنض> یدیا شعبا سم هنب سما ی بیا اصوصخ
 ٠ یرلنب رقعویجو یدیا رروتوک یت لب یدیاردیا ما دعای هلج و هسا ارغسا

 | یکی سابا ید ل واو یذیا شابا ذعبضیک ی ودنسا هليا توبنځاخ یروب دو
 مالسلا هیلع یسبعترمض> ات لم اطل او یدردبا ع رش ءارجا هلی یاکحا تارون 1

 102 زر وناج ی ر لجو یدیا ییاکدبا تراوت تم رش یراج كدمتامز |

 هنساداهسابا ها تمدخ هن رهو یدرولی ن رالد كلراد رپ و كنجو كرلویدو
 بودناتاقومالساا هبلعدواد ترمضح ق>یدبآ ررولف رودقملدب یر ره

 ۱ 9 ات E رت لس E دلاو اد یاب سا :



 ۷" : دلغارفاو ه د هج ردر یدر وس E يزول هلا تباناو راففتساو

 یدل وط) ا ل هسش یز 3 ودکودو یدلوا اد رل چ هدنفار طا

 ات تا نیدمو مس اب ن د هد“ نوک قرف یہ

 تام هدنس العا تنج یل ات هللا ی رواو هخیمنخا را یه اک بول وا |
 ترصح هع ردتبا تعارف نو درس اوعد تودنا یصار هلا حواماحم تاق |

 ۰ نوا ند طاس نام رو یدكه روت وا هلی ا روضحو تحار مالساا هلع دواد

 | الغو طقواب و هنموقلیئارسایپ یلاعاو هن اهسقح هرکص ندک دک لیبییا
 4 رسصح یأعد و 4 اس ی” نکار رده ق وأ * اله یس هلجچ توردن وک

 | یعودناوا لود یس اعد سا تو دیآ مقر ندنزرزوا,ٍد الب لوا هلا یساعد لدواد

 عقج یا ا ی مالساا ۵ لع دواد ترمع> ءا E ارا مو هدف لر

 دواد ترض ح 1 دوا م ۶۰ نکلو توروا لا e . سدا تاب بودا

 ٠ هللا توق رويد مالسلا هيلع ىن ناول ترضح یلغوا هلکقنا تافومالسلا هلع ||
 | كهك لس یکنا نوا ندنتوت كدواد ت رضح اماو یدلبا مات یناتب لوا

 1 ناملانتادقلو ) هدعظعنآرق 5 بودا روھظ ےک نال زدن رهشهللآ

 ) سا رد شه رویب ) جكخلا

 نیکحو 9 رعم هت ۵ دواد ثتارضح تو وا اج 8 دنسلگ اف اللا

 هلع دواد ترمصح ندننامز مالساا هلع ىس وع ترے > لاو یدنکوا

 زویسشب هک وق ریض» و ب واوا لب زوفط شا ز ویشپ ےک السا
 ۱ رگ ماع ل اس زر د رول مربا هلع د و اد تارصح یدا س ] وا ل د روھط س

 | هرکص ندکدتبا تافو ب ودیا بصنیصوهنب رب ین ایم ییعواندنآ بور وس
 ندن رونس كف رشس دق یرافن رش ران هکر دشا وا نذد هدس دم ضزا |
 هد هلاسر مان اد الا عج تاز ءوردش ]وا عقاو یدینرابزهریقحوب ورد هرشط |

 ہاھس قح هک دور یسکلوا ) ردراو ید ه ره" سا هرزوا یعودلوا روطسم

 لینارمما یب یحبواو ایکریجخرومدرعسشناهدنلا بودیارهساکا یرومدیلاهدو |
 مق او ص وصخو هليا قح تیانع ه دنراک دلبا باط هدر ب ویغانیا هنتوا
 رهن مراغاط هنب زاوا هدن امزیع ودوقوار و زیکر دون یس کیا ) یدیاشلوا

 روکذم هدیظع نأ رقیسبچوا ) یدیا راردا حسن لب هللا و دنک بواوا |
 ترضحراردلیف نابب نب رلاوعدرلیدلک كر هدا تم وصخ هتش رق کیانالوا

 یل داوا قفاوم هدد ریس عرشویدلیا قرد ندلطا و مالسلا هبلعدواد

 | هیلع دواد ترمضح لیب ج وا زوتوا یک نا
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 در
 ند هری یدحوا نجرکوک لالا ف یدیروب هلت واود منوطیدر وک یوا
 هوا زکم یدتسا رف کسا هل توراو هب هرڪا ید د وأد یدحاق هرم

 نب راچ اص نوت اخ مان هنپاسهدنیع لرا ئدیار و یوا كن هنسک م انان روا هدنبباچ
 لغ هادااح یو ږاوا نا ع بوک وح زد هنګا نکل رب و بوک ودهنیرلف اکی

 كا یلک وک یدلق رظن هن ود اځ لوا د واد تزن > هک یدنا هرزوا كا

 یدلبا دصفهکر دقن یدزوکارفرب ییعو قشع « دنن ورد بؤاوا لايم هل اچ
 فرطر ندآدحوا یشقن لاج یدلیا یک و لک د هلو یدمهرافیچ ندنرطاخ
 تولاطو بوردنوک هلن روا ھار ولد ردن وک کیس هب هرجا یدعهدیا

 هلبا ید لب ادا هه ی ال وا دیهشو یا یس روط هدفص یهددنکوا

 هرکص ندف داوآ ماع ق دع كنوت اضو سیم تداهش ها روا هدارغیب درد
 للو ی دو" كح هلک ندناو ید هلا اک اللا ىلع, دو اد تربضح

 هناخ تواخ مالسلا هيلع دواد ن وکر نام زدعب یدلنا دهع هک دیا دهع

 مدھم ند رارب و تزاحا هذ اصم بارا تولوأ لوغشس» هب اعاطو تدابع هدا

 لب هنضاخ تولخ نکیا ولغب را ؤ بف شم رکو رعا هنسسک یکیآ هکید روک ین

 یردانا هلع قوخ هنس ودنک یدزوک یزلت ون دواد ترضح هک اتقو شاو

 | رلب د روک وک ودیا فوخ ك دواد ت رح ورمل ا دیا هنسس ریا ران و رک

 اندشاو طط الو قلاب ات مكخ اف صع لعانضءب ين نامضخ فعال)

 هرعر یر نتصخ ییا هک هقشوا ندزب هنقروقدواداد ینعب ( طارما ءاوسی
 لا لصف هرزواقحی رب امو هلکبد ین هیضق مز یدعا زرا كا ,ظ

 ترض > هدنرلک دنا مالک ردت و دزد وک ہر ناوی تع رو هلیالیم هرعرب جو

 تاوح یر ك هتتشه رد لوا توروصون دردن رک اوعد مالسلا هنلعدرواد

 اهیتلفکا لاقف ةدحاو ةع لو ةع نوشت مست هل یتا اذنه یتا ) بورو

 نت ویق زو نات فط كن وب هک ر دعا دن رد منی ون ھل ( باطلا یف ین رعو

 جد مغل ویف رب من لوا ب ويعا تعاند هد هب ردراو مک وير حب و ردراو
 مالا هیلع دوا د ت رضحت ه دک دید زس رر وب هل وز دنر: ضار سا قبلا

 اک لاعش ادن ن لوا قیفح عبا( هح اهن ىلا اظل لاو كملظ دما )

 ردشقسا قع اف هن رانو بف و هنکبوزوکق وج اک-شینجویقرب ردشلی لظ
 اللا هنلع دواد ترضحوراب داواتبث اغ هلن یسک ا٥ دکدرب و باوحود

 ( راذغتساو )



(MW [( 

E رگ هک ی روا تاد مات ° نوک لصفو تعد رش یار جا
 

 هززوا قم دیپامسان یدمی با یسهغلخ كنب زوير سی دواداب یسانعم
 رک ندنح ران ینوت:حرکا ر رعد هلا عرش ءارحا هلا تلادع هلا مک

 درج بول وا یهنورحا «درویز نکلو ردشل وا لزان روبز هلیا تنا كب رکس

 یدبا یرمع ل زانا تم یکتا نوا ٣ E راکب نس و3 ۱

 تد اهسو تلودردقو و یدیا زعشود تبونه رانا رب هدنوک هک هلا قیرطوب ||
 بویا یا رلهرز هنتدنارغ بونکهلبا یکءالاوب د ردلالح تک هنی نکیآ هدا

 روبزهلا زاوا شوخ معادو یدیا رذیا فرص هنس هوکو هقفن ودنکب وت اصو
 اوهو یدیا را روشلکیا هل بودیا كنهآ هنس ادص ش اطو غاط هدد وقوا

 ناصءیتبرب بو دیا شک ج وایت > هو اعیجوردنلواعقاو ( باوا هل لک هرو

 هليا یرادی راجیح بواوا لئام هليا تبا هنبرلنوت اخ ارپ زیدیا شعارایتخا

 دواد ت ربضح هدقدناوا یو وید مدلیا هب جت هلبالب رر یخ د یتس اماف مدروک ||
 نوکرب هرصندنامز هڪ نیکعا عدو د هلا راتفرک هی البر یک ر اناب برا

 ه دزاکش نجرکوگ رب نیعلسالبا نکیا ا وخس# هند اروا CEN هناګد اع دواد

 | یدبا رلیا مکح هبا اکا تیلروت هتل هه یگو ید ادخرا |

 كا ید ِ كس ب یکیا نوا کک ر دور دزاب ی وع كنفلهاشداپ و 1

 0 یدیاراروشلکی دییزاوآ e رادانف فصفص راش ود کە درود

 هک ید ر رردکند 5 زنسا یس ادص هک ردشع وا هدهام دود هک و ۱

 : رمطلا و قارش الاو یش ان 75 رسا دوم لااا ۳ رکسأنا ( و ریطع ن ا ر ١

 نوعا ترخا روماو رولر توالبو (<E اطو تدا ع نش رب و نوحا نيسم 1
1 

 ۱ نوعا ترشاعم هل | یراب ولاح و ترس 5 هل ال سا جد یان سڪو نییعن

 | فاعا و هن اهم قح سپ ردشغل وا تب اور غ وداوا یت روع زوقط ناسقط
 | نوکرپ یدلنا سیم تل ادعو تونو تنطلسو تل ودردقون هدواد ترضح ۱

 | راس بودیا رکش رذاو هدنس هلن ام ناسحاو فطل نالوا هب ودنک هب ادخراب

 ]| .همالسلا مهیلع یسومو فسوب و بوباو بوقءوو هاربا اصوصخ هراربمگیپ
 | تاطخ ندشس ج العو لح قح هدکدلرا' احر نس ریست هرادهحرد یکودرب و

 | نرالو ربصو مدلیا هبرجت هلی الب رپ رب ره كرلنا ن, دواداب ب ولک ت زع

 | دواد ت رمض> نوج یدرتس وکن روص كلوا یییعی دش ود بورکورګا
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 ٠ كعان ولا ییهماخ ره دیک ه دم وو ۳ تودنا بلط هم ك لوا یدابا أ

 ۱ لاه ههلح لوا مالساا هلع سن ود تربط > سد یدل وس ولد کک :

 م السلا هلع سن و: ترمضح یسهچ وا ) یدلوا نوتلا لاح رد یدرکد |!
 | بور افیح شا كلا رپ ندنعا كن وص وب رکا هدکدلباتوعد هناعا نم وق |

 || ترمضح دن رلکدلبا بلط هر وبدل هروتک ناما اکس كس رواوا قجاقی
 1 نکع وب نودواو یدرافیح شدا ولکلار ندنحا كي وصمال لا هیلع سنوي و

 یدلاق هد رلبنان وی هلج یدقاب هرزوا یدارخ |
 ( مالدا هلع ىنا دوادرکذ ) ۱

 || نی نولس«نیرعاب دی وء!نب یشبا یسانا ردربمغب مالسلاهبلعدوادترضح |

 || بوقعب نب ادوهج نا ضراق نب نورمص> ن دار نب باید نب یا نب نوح |
 م یر رهیدیاراو یلفوا ىکا نوا كشدا مالبسلا مهبلع مهارا نب قاعان

 دوادتزضحارز یدیا هدا ز نددواد ه دتعاطو لت امو لکشو ه دماو ودق

 || هلیا ن طو هلیا تآ یرل-ش ادنرق واس ءانب اک یدیا تکی میم وک اص وصخ ۱ || وا ذوب یبوسو یدبا والقصیراص ولشاق قاچ ولبوب ق الا مالسا هیلع

 زا كنسانا مالسلا هيلع دواد ترمطح اماق یدیار دیقم هللا حالساصوصخ |!
 | نالوا بیس هخ روهظالوا یدردبا قانابوح زد وکو هک بدوک ن راجو ف |
 ۱ عاطو دف سراز وب هدفدل وا لب اقم هللا یرک ہد ت ول اط هکردیذتق تولاح |

 || بوقح هنادیم هلبا هغاغوت دالوپ نامطب زویشب ورلهرز تاق تاقو هدوکیک |
 ۱ دواد ترمّطح نکا هدنس اقعد یراسک وله رزو واوک ی رادعم كس زو و :

 | بودیغ اط نس یبب كن وااج هلیا یس اط نابص بوریک هن ادیممالساا هیاع |!
 ۶ وکیوکب ور و نیز هليا تیحت هنس ودنک:؛تولاطهدعب یدیآ شبا كاله |[
 | رو تن اتم کم هدو اد ترتضد لیا ما یی هل سن یدیآ شد |

 ترضح یٌعلهاش دا٥ دقداوا توف توااط نامردع: بودیا ادتفاهدصوصخ

 تتطاس ندا ناپ وج هدواد ترمضح یلاهدوهن اهسقح یدلبا لقن هدواد |

 اکارکی رک شل نعد یتتفره ه دننطاس نام زو یدلبا لیصتبور وتوو

 ا دةر کحذاو ) رعظعنآر هک هس یدیا شا وام نهه یدل وا لب ام

 سپ ردکعد یحاص ت وق كءد دب ال ااذ اوا عقاو ( دالا اذدواد

 لب اتم دهن نعش داکا هرکص ندکدتا فصو هلی وب یاد و هر اصهس قح

 | تود حالصا هللا یاکحا تاروت لب ارسا یب ادعام ندنو ردکر کد لوا
 |۳۵ بو نا ٩۳/۳۳۳۳

 یارجا (



) 14 ( 

 ندرلناومدن-ا ین وا كاله كعوقلواو مدلبا لظ هم ہفت نب ردقوب قااخ یریغ
 فلم رپ یدلبا ل وق یاس اعد یاد هللا هاکعیا زانو د مدح اق هللا تغ مس

 ەن تالن وکو اعبر يئ وهن ید وک. ند د رک د یعلاب لوا بوز وک

 لوا ید هلبا حابص ندننراق قلابک شنوب ترمضح یدقارب ءزاک دالوا |
 هل اله شلاق هح اتص هدمشاب ر یذا شلاق یدوحوولکد هطعت هدنمآ نون |)

 هد كلغ وار نامه خال لأ هبلع نیو ترضخ لالا و یندیا شود |[

 الصا هدنعا نوک ق رق لوااص وصخ ب ویل اق قق اطوین وف ال صا یوتود |

 | یدشود ه راک ندنرغا قلاب هک اتفویدیا شم هما وص هرطقر و بوک ماءط
 | كکربهبا قح رم االاویدل اقیدناب هنیرزوا ین و یدل ا یاحم ہکغ ری دالصا

 || شوک هکتخ یدباررحا یسن وب هدر نود اب یدیا رولک ماشخاو حابص |
 لاک العو لح قحسد یدلوا أتم ندنسعا شا اوک ید کیو یدعوط

 || یاغالوا یرافارمب یشمرصویدروت ماغاولوار هتیرزوآ قو نیو ا

 | مالسلا هبلعسنوب ترضح هرکصندنا یدتبا ادیپ هکا وکیروفرب بوپ روب |
 || ندا یدلف نی زامن بولا تسد بآ بوق اق ندر ویدنلنروق لد هن وک قیر
 ا العو لج ی > مدن اہھ یداو |لولم ےک روکش EE ۳ یجاغا لوا

 ۱ ندکسزو مب ااو نسرولوالولم هنفودهروو كحاغار نس بودا يو هڏ و« ١

 ٠ یھ اک سڏ وب هج د لدټک كد هکا نج DR ول هدایز

 ۱ یو ل وک رها ییا یدک وه ی را واو و ی
 : لابو یدابا مادقا هتعد رشراهطاو هوعد يلح لوا بوراو هني ره ش

 | یتیم ) ردراشم رویب ادنارور سرک هتردقوپ تراهن هتفاولوا نسو ترضح ||
 زا دقف یمن سنوب نمرمخانا لاق نملاقو تمن سنو: نعرخ ینآلو ادب.

 || تیدحرو هیدن ولریخندربمعیپ سن وین هکر داکد قبال لوفر جه نعي (بذک |
 : ذو هود ع واند ق حه نی وب هنسنک رب کود یار ید دنق رس ۱

 دوهشم جد یس هز جواوبلم السلا هیلع سنویوردشم روپ وب دردلبا |
 || یتقلخ یرهش یوبن نالوا ندرلین ان وب هکنخ هک ردوب یسیکلوا )رد وردو
 ۱ رس وک هر” لسدآ ری ت ودنا راک:ا ی ون یر ره یدلبا ت وعد هند

 | تراشا هغ اطر هللا قج صا مال لا هيلع ساوب ترمضح سد یدلب وس وید

 یک ودیا رب غیب كس وب ترضح بوقیج راکر ن دنا یراچ اغا .یدلبا
 توعدهمالسا نکي كل ۳۷ و هک یسیعذیا ) یدلب وس هلا جف ناسا



(1) 

 نوعا باذع رلب دزوک ی طواب قلخ رهسش هک هدیناح وب یدک هنی رط اخ 1
 رایدلیژ مهیکملک هن ا٤ ا یس هنچورتیدلشب هخ-ارا N کاک

 لوا رعالا را یی ج هلروج و رب تھ یورت ۶« دنفو یدعلوپ سا وب لاو
 یدر اة هبار کر هرنشطندرهشینان اوو قلخا هلج یه اشداپ كت الو

 بالن ویک یی یزوفویدام وقف تب نور یدرذ رو AE ,رلت الوا
 دان رو و وراب دلکب !یرب ره ندقلب را وب سپ ی در ندن ابا یرلمهم واو

 هلو دص بوروس هر ن راز وبوجا نیش اب قلخ هلچرلد دلب :ارلت فدا و

 یدنک او هوا یز نس هسآ یدر وخز و ندزپ سنو برا رات اک هناا |ا

 ہک حجوا نو <X وا توانا ناغفو ا روب د هم هنسدا تادعیزب نس هسا ۱

 ۱ قح تیاعرایدرکر ار رفرب وتیاب هنر لوا اما رب دراولب
 تجر نالوا هان و یدردک ندنررز و اف طو: تابعو یدلیا لوبق ن رلاعد

 اماویدیا ررواک ه اعا یخ دزد ربع هد رلکدروک یا ذعار زیدلوا معما مه

 سود تربضح یدنوا لوی عا لرلنوب ئا نغلوا نلوق ,هلذ وا سأت نيا

 E همودرا و هنس کا ردم ال 1 هيلع بولیکچو بوریک هنا بولک تساره

 سنو ترضح بو اموو هک ورو يبو وطب هک قاب رپ هدقدراو هن اترو ا كنار د
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SET TITS 

 هرس لب وب ر هرلب راس یک هد او يک لوا و یدل نب هک ورا هن أر = مالا هيلع

 هرلنا وی , تالت روف لون هریک د یب بوروداب ی ودنکو ید وریخوید ردن دنب

 | ۰ دعب توبد زولک د رداق هغ ازوا لا ةربمتییزپ هسا ران السم ل وا قدلیاوس
 صال یخا:یدقیح هنمانس وب ترضح دعرف هعذد حوا نو اهعرف یر ره

 .دمظع نآرقرک متن یدنوب یسنو قاب لوا بوغ ارب هی بردی ودنک ستول

 ن دقل اب یک و یدّیوب نوت س وب یسنوب ینعب ( حلم وهو ثوطا هم اف )
 دهن وک ق رف قلاب لوا هرکص ندقد وب ییسنوپ یدک هنلوپ بواوب صالخ
 نزا الا هسبا سن و یدنقاصوبد نوو ارم هساوب بورع كع الصا
 هراال ولف ( هریطع نار و یحتو رب دهب ال الوو ودنک هد رق قلاب ث تویع عا لر

 ندري زاغ سوب رک این نوعي موب لا هتطد یقثبلل نیعسلان ۸ تاک

 قرفماغ هک اتقو ردشاروم ولد یدرولاق هدننرذ قلا كد هتنوکتسایق- هوا |

 تالا ینیدانف) یدلیاتاجانمهب یلاتو هن اعسقحیدلاق هدننراق قلاب نوک |[
 :هملع سو ترڪ ید ( نيا اطا زف کا لب اههس تناالا هلا ال نا

 ندنیس بزاب هک :یدلبا عرب طرب یلاعت هللا هد هل یک هد راه قلا مالتسلا
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 ن دلینارمما تبیرلنا ه دقداغوا مالساا هبلعیس و«ترضح راب دل ریضاح
 صاخ ر كن رک هساارلنا یدروصوت در دیک هرم و تورو مالس یدناص

 یوم تربصح هدنرلکدی درب و ربخهزب ردیعهلوا وبا روک یشط یار دکنیاو
 نح ور لیئاروع لال ایز هرو ربخ هرانا هنب بوقیچ و ه روک هک ی درک هنيګا

 ی دنک یدچ وا هليا نب رط وب هس دقز اورپ یدوجو یاهو یدلیا صیق
 ا یلمودلبث ام هب یزمرف رب ه دار لواو یدروس رع لب یرکب زوب جاو |ا

 | هجاکهتامز یس وم ترض ندحالسلاهیلعیهارا یدنلوآنفد ہدکج هد |

 ا تر از یی رلق رش رام هری ول و یدبا سل ن س علا ز ویش, ۱

 . یدلوبیص كم |

 ۱ (مالسلا هبلع یه ی سولر د )

 اا هلبا كم هلی, اق نک ودلک نامز 4 ااف ردن در رھپ نالک دل ارا ی

 هلا مالسلا هیلع یسع هک ردش هز هدناوا كوا ۳ راح ی ول ا اڪ ی ربط

 هدنک ودلک هدد امك الاعردے لوا مقاو هلان ئ و هم ۶ هللا یلص اع ف

 رداع وایمردشا ر وک تام یتهازاب 5 دنشناب ن وات رخ a وادهش

 م ولد هلا یک یعودلوا یهنه دیک نان دل ج ی یسد كن اتم نکو ٍ

 كس رهش قوس ىس و العو لح ی>س) ز دو مه هعلوا ن را اس اکاردکد 2

 یدیارلتس رب تب ی” هلج هک ید 2 ردنوکزجە* نوعا توعد ی ےک |[

 قلا 3 لا 6الی راه ۱ هرعطع مو[ رگ کت دا مدای رادّوم كبر و و ۱

 || هدانزدوخان یدیاراو ك زوی هک در دنوک دم وقرب رب یسنوپ هب ( نود روا |
 | یدلناتوعد هند یرلن وم اللا هباع سا هل هک اتفوردشلر و رود ىدا

 یدلیدیس هلک باذع هرلنا بودیاامد هيا دخراب یهالارخا رلر دهناعا الصا |
 كىو رادعاعغا هالاو یدلبا هاک |یرلزا ےس تولە نکج هلک ناذعهدنوکهو

 هدک ذلک نوک یودری وری شذ وب ضالا ردنارلب دع اص تح رکو ز وس
 هک یدردن وکطولب رب كخ هیلبا هظاحا ینا رزوا كش ل وا الو لح ی
 ۱ یدلکطواب لوا یدبا هدهااصرولع هئاوحو فارطاوییدنا یر ندا

 لاح هن مالالا هيلع ناوي یدک رآ ندنرب ال صا توروط ه كن ززوا ل رهشو

 کی دنک هل ه>ورب امایدلق رغیرغوط هی راکا ردیس ود ؟ویداب نکودیا

 اماخ هدک هل وا لاله یس هلج هک انرل درکسا امد ند وذنکو راهم ندندرآ

 | ینج هنوادعهاکیسهمک هل ه>ووب هی ود نک ویدا: نکو دیا فلاخم دهالةدارا



 گم
 | لواز نعد ( مدلا و عدافضلاو للا ود اوطاو ناف وطلا مهیلع الس راف ) ||
 | دردنیا تب و قد ردغ اب هکر کچ و 2 دردنوکنافوط هنیرژوا ك رایت وعرف |

 1 هليا هر چ شد 2 ردک«د قدردغا ناو یکرو: ندکوکو لدردن وک هغ روقو

 | قافو ندتنوبن نامزو رد هر نکس نوا هج یتاز م نانلوارکذ هدوراف وب |
 1 لر اب 0 لار ورد مالساا ةيلع لارج هب اسوم نرّصح كد هن رات 1

 ذاو یلوزتولکدوب تال ربج هربیلرپ ندادنا ی رغ ن دل اع رف کردشمل وا |
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 | لوا یوقلب ارسا یتیکردوب یسپ رب ر دراشلیا نایب هیل هجویکیا یتعودلوا ||
 | هدف دل وا لی یو وا زوت وا ب وکچ یان اد رکرس مان لب قرد هد هيرب ||

 ۰ بوقیج هر هج اهنرب هرشط ن دلت ایا ی: بولا هاب یون مشوب نیکفدیا
 ]اه بوسا لب زوأب ر ندنف رطق رشم هدع) بو دیا ب صد یصو هنی ر يشول 1

 | اع

 ى هلع یس ود ت رطح توش ود وقرو ےک هنلک وک كش و بویلہق تاملط

 : مشو یدلر ونک تملطو یدکید لب نام ز دءب بوشلق اج وف هلیا مالسلا ۱

 رذک هت رمضح برق ماقع سودنکو شا اف هدا یکلموک كن اس وم هکب دروک |

 هلت ارعا یی بروتوک یتکدموکو ی دندیا مولع» نک ودیاهل لاح سپ شا |[
 | راب دعا الاو یدرب ورپخ ه رزول لیصفت هبا یدلوا عقاو هنرهو یدلک |
 هدعو نوکح وا سه الارخارلب دتسا كعِا لتفییش وب ود لدردل وا نس |

 || یجدرلناهل واره اظ هلبارمسا یی یسوا وا كنیاسومو هدیا امد ههللا, هک یدتسا |۲

 قوب یهاک كعشو یدنا هتسه رفرب ندکوک هک رابدزوک ید بيق ییا نوا 1
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 ید رب و ن مخ كنعودلوا لصاو هت رح برق یسومت رضحونک ودیا
 شوی سد رلب دل وپ «رزوا بواسارب نب راش ودورابد وا بولوا حایصهکنوچ |

 | یخدلیب یدی هنیرزوا كن راب درب وبل اص ندسب> بولی نفودلوا یهاک |
 | یوق ليا رسا یب ر اسو مالنا هبلع]عش وب هدف دلوا مالی قرف بوک ||

 | دعب بوروپک نداق یوف یص ام لوا بویلبا حف بوراو هنتیالو نی راپ ج || "
 نافو كمالسلا هيلع ىس وم ت رضح الع ضب اماورلیدتبا مع هرمصه هنب

 هليا عش وب مالسلا هبلعیس وم ثرمضح نوکرب هک ردراشلبا نایب هلبا قب رطوب
 اأ بوز اق همقمر یروفرلی.دنیا را هتشه رف لولب رب ندکوکیدیارر وب هدیک |



 داش وکو لدن وتلا ت ور دز لس اشا ی ی رفات یی رکن )ادب راکدتا عفد
 كت لوا مال -ساا هلع ىش وه ترطح ٤ ب وزود تق دنلکشوعار وب

 ی وکو برقا هشتا لادا ی تورکهناکش ناس یروف هدقدوق نلا هی ززوا
 ماللا لد یس وم ترظح یس زو قط ) زد صف ىع :درواص وشرق هی ارد

 یوک لوا نکدرک هب هب رقزانول و بدیا هج وت هپ هب رق رب هليا یوق لدنارتسا ی

 ی رالد یرلک دلب وس نوا قا زوخ یم وق و یاس وم ترضح لخت
 راد یا نت نکلو توت د انس هر سنا رارلت وس هت ره رلت وب توو دنک د

 ۱۱ هرکض ندن راکدرک هنصا ی کل ذک تول وا كعد یادخب لزق كعد انس

 هن اهسقح س بویلب وس لد یریع ءار ھتشا یه وقو یت اسوم ترم > ید
 | ترضح هدقدنروقی لر اع ی راذیکا هلج بودیا شخ هب هان وک لوا یاهو |!
 هال عول> قح هلن تو اسق دنفوداوا لاح و هب ولت رک لوا ءالسلاهیاع یسوع |

 1 توا مزق جاوارب هللا قح را تواوا"ل وفم یس اعد لاا ف تؤدا اعد

 توس وک لون ےب تاو رادار ےک م یو ام کج یر کد ۱ ا وک وا
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 | اس یی زا )ردع ۋا وا طاح توست هلا ییعاس یررب احو یراننگا

 ۱ یر ره هذکد کم و۶ ترضح هدعب یهاط هت یکهدزودیمعاس جام | رخذا

 با قسما تبق اف بودیا ضرع تما دن ھت ١ یراکدتبا توش ود لیعخ
 وفع یرلهاک دقداوا دز يم هرو ندکلق زا مط هشیرلبط هن لوا |

 كل اپ ایل علوا یت اق اقا رام وہ و بو ن لف یشک تب شب هل وا
 r RETESET PEYI | العو لج قد تفاس لوا لبس اعد كمالساا هلع یو. ترنض> دک دابا 8

 | ردو ضخ یودلبالاب ندرلن ااا ییا دن یراق داوا نک اس تورو دغا رومی ۱

 ۱ لس هدف كنم وف نالوا هد ز رب مالسلا لع یت وم ترضح یب ماو ) |
 ٍ خف نا تولک ذو رھ قحا ناب ا Eg د رلب دلو ا هاف وک

 | یسوهترض- یسبهکیانوا) رد کو درب و رخ ندنم وفا ه اسؤ ما ترم هی
 ی رعوط ا هتي دم توقیح ندرص هک نەپ توخاقندنوعرفام دق مالالا ةياع
 ھن توپ راشد یزوپ رب بوزو دعا لزا اکا قانو طب نسیم رکو دیک

۱ 
۱ 

 هيا یس وه تار ځیرک ج :انوا ) رد کوس ام طق دکر ب لیوب الت وک
 هرق لب یس اعدیندالع ول قح بودا تداکشن.دنرعف هي ادخرات مالسلا

 | ردیغودلوا نورو لولع بوش هن وراق رخو وردیکوتلبا نوت ایفاضیبلاح
 ۱ دوطن رفوز دعا هند ززوا نوعرف هک ید هه شد ادام ندرانوب امام
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 بوناب و بوقیچ هلی یتزاجا كن اس وم نور اه بوتپ روکت خت شاروق العارب |
 جافا لوا یّجد مالسلا هلع یس وم بودیا تح ایسا بوپ و وارادقمرپ

 ه در یتخاو قوراهو یخ رد لوا ب ونابوا نامزد عب بوپ ویوا بوت اب هدنس هک لوک
 بواک هلی ارسایبب بولو دو بواب یتذوداوا لصاو هنرضح بانج بویلوب
 | بوروکر اعر مزب هن وراه بویفاتیا رانا اماف بور ورم هرزوا یغودلوا مقاو
 د.لعیسو:ترضح هللایرا هعان اتم وا فا وندردنس شهرذلوا تودیادس> |

 بودم ادخراب نوهلکهروههظ كن وراهبونج | هتسازفا ران وب م السلا
 ۱ بوروکیس هلج تارشا شب بولوا رهاظیسولوا تنوراهلبا تخت لاحرد |

 هب وت بویل.د نیراک کک ن دمال اا ' هيلع یس وم ترڪ > بول ق دا ا

 انوکودتن اما رک هلوقعوت كت اسوم ےک رک هح رک ا یدیا را راقغتساو |

 *رزوا یو دنلوا نایب « دلم اسر ضد نکل و ردق وب تب اهن هتنا نهم نوک ||

 ردیس هلوااهردز كنساصعیسکلوا )ردتات هلت اور جدا یس هرگ*جوانوا |

 : اصب دن یسع ا )روا وا حد او رد ان هز یک كنو دیس هک تا اسر :

 : هب اتوا رب لا ال هدایضورو هوس دقبح ندنم> ی رللا ل راسك ردیصوصخ

 یرع هلیا اصعیسیهج وا) یدرول وا عف او لمکم یدیمامورون هکلب لدب

 ی: سرھ یالسارسما ی ۱ بولوا رغاطقب ر وا هدنګا ارد بولو: بوروآ

 || یکیانوا بوروایشاط هللا یس اص ءیسچج درد ) ردي راو داوا ناورهنقب رطرپ

 ٠ هلس یس  اط لوا هسیا را ۳ هدنف ره ل ارسآ یب و ب وليف یراچ هع |

aم السلا دماع یس وه ت رطح « درل ەد ی رک دکح دقن اضم هب وص ب  

 یسیهُسا )ردیکو دلبا ناور هع کیان وأ قب اس رارقر ب وروا هل س اص ء

 ER ناف هج هک دنارآ بویعلیب کود ر دلوا ےک ہکر دص وصخ لوتقملوا ا
 رفضرپ هدش اط لوا بودیا اعد م اللا هيلع یس وم ت رطح یهالارخا |

 || بولوب ت ا > تم لوا ARS فالنوک یمرگب هلبایتولبوا برود تار غوب
 هد هیر لب ارسا حب یسبما ) ردیک ودرب و ربخ ن دنکودیا مک ی رالت اق ٣

 مالسلا هماع یس و۰ ترضح بودیا تب کش ندفلحا ندر یراق داوا سو ع

 || هدن را رزوا یلاحو یع ودغ اب لاب یرلک دید نم هني رزوا م وق لوا بودیا امد |

 | ندنعفگتا کیاهدهب رب لتا رسا نب تالذکی سیدی )رد هیاک> یو دلروش ود د ۱
 هليا یساعد كن اسوم ترمض> نکیا نعلوب م هدرا لوا نکلو بول زوا ماعط ||
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 هدن ریکدلنا یا ۳ ناد دس وم نزرموجح نوجا ماعط تولوا نوز ندتلحا

 > هلع ید وم ترے  eکی وب رانی نایت هد رلب داو لوا ودیا عد

 | تدزنلتکند هدن اك اع د لوا الع و لج ای نکیا راو رانکید می قا

 بون :بویابا لا ین زا دخ نامز هك هقن اط لوا بوزؤت یار رص دا و
 هاب دیر کد ترا اعدو د زرابا بلط ماعط ندیم تاب ون اصوا ندا هدر

 یولسرمنسب اهن هل ارفک لواهلبا ساعد كن اس ود ترمضح لاتو هن اھ قح

 نیا وزرا هلبا یر" اراکش بو رشب بوت وام لصتم ل ارمسا یب بوردضات
 هبا نج ردلب هک رد زد ش وق قارا زفر یراکدی د ی ولسیدنا ربط مذد ۳

 نامزدعب ردذب ذل یکی یا تالکک ی رانا زرید هولب هرلنا ال اح زرحوا قشب رق
 ۰ تم ۰ < ۶ ۰

 بودی بلط یخ دوصوب دردقوب زع وم نداس وم نرضح یوق لر ارم ی ب

 كاب وم ترضح يلاعت ق نکیع و ی وصر وا راب داو لوا هدنن ادا

 هرشع ت NER ی ا تا ) تودیا ل وبق یس اعد ۳1

 1 هکر وا یس ۱ اط لوا هللا لا صع یس وهاب ی rf رنک ۳۹ رو تا لک و دو اع

 وردە وصضندر ره هلا یعاج هقناط رهو هل وا یراح جج کیا نوا ندیا

 3 نوا بوروا هلا یس اصعیشاط مالسلا هلع ی” وہ ترصضح هدک دلک باطخ

 دون اط ره بدی نی ا هلق يکبا نوا تالا رسا ی تولوا ادر یش ج یکرا

 هک رار د رل مط عد ىدا راما جش هلا تولال وص ندان س یش صو

 هاکز اغ و ندر تاج ان مالساا هلع یسوم ترضح یشاطلوا
 دعد یدباش 8 ول هدهر لوا هک رار درا ضا و یدیآا سهرو ؟نوعاك ٤دا

 نداس وم ترض > نوعا فد بودا تب 6 ,ARE راب گلد

 انلطو ) تودیا اعد ید مالسلا هيلع ىس وم ت رڪ هلا یرللباتلظامد

 ۱ نگر ورن هک مولد روووا كرانآیلامت هللا دس اوف ( مامغلا مكاف

 ٠٠ لواو یدردنا کال هکل وک زلنا هك راو هتفو یعودن] وط ندنامز یغودغ وط
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  2حس سس ست سد سوم حس وا سس ام سنج اساسا

 | دلت قرة یوق لب ارسا یب لصاخاو ید رارک شوخ هدنتسهب اسكطولب
 دنا عدا هرمشط ندنابوش الوط یرب كن سرف نوازلب دلاق سوبح ه دنا

 یتافو كن وراه یلاماو هن اس ین هدق داوا لی ی زاوتوا امارابدل واردات |
 انچا ی ل یتلکیا تورو دلب ةیاشوم ۱9

تار لاو بل هند جنت یراق ۰ اب وک 1
 دن یاس 



 یسفن الا ئالما E بر ( بوت هم . لزونس راز ور ملیت هما قسم ترصعح

 جا اودنک ی نا ن براد ین ھا te نیعس الا 4 شو o اق رفاف جاو ٤

خ س 1 0 ی ه؟یرابد ن مس ۱
 ۱ نوراهوها ن و ی

 ید یوت ل دا سا یی راب دلکح یرع وط هن راتب الو ن رایح بولا هاب

 3 كح هدنآ لا وص توراو هلبارلت رعع هل وعم لواوزروروط ار هدن وب و
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 ا فف PAE. a E E 1 هک وا تا یروئوا تاب اوب ن ا

 ی را ودنیک بودکب و و هد دک وا 1 وکح وا ب وت ود هندب اح سعود 4 د

 ل وا

 3 و ھوا نوراهو ی ۰ نرم. تونل اوب ودیا ق واروأ هرورمطلاب هییلک

 ند رو بس هت دصد لا رسا ۳ هد جوک e درلو دات هاب لو تقنعنا |

 بآوروکم ال سلآ هلع یسومترسضح نکدولک ۵ تاب كع الاله توعاردت رزوا

 ل وا ب وراو رویش وو ۳ هلا قح ما مدد کتب ب 3 اع د نوحا لل اوز

 لج قح بول د هللا یتروت ن دنس اروا و ب ونوف هن رز وا كش ابظ

 بوک هنونب و كج وع بوش ساط بوب و كلد لوا ها قب انع كنالعو
 مالدا هبلع س وه ترا طح هد لاح و بویمرتروق ساب هک دنکلتس
 بوز وا صع ر هشع وط كج وع هلبا وق ت وب بولا رڪ” ن دنرب

 ندنوب یتلنزوا كثب وب اماف بول وا ل اله بواب هنب رزوایس هپ د دروهلا یلع
 تو تورو سام هو سرا روا ید ارم کک رو هوا شانف

 قجنا هلش رازوت وا هلهجووب هن توپ ارصص شرا نوا ید ندرپ نکیا شرا
 ا زما یب هن هدعب یدشمل و د هللا قح تناتع بول هزوا هن وہط كوع

 هث رار زو رانا ب وح وک هرلب دا ونا ی رلکدردلواییرارادرمس رایج رلیدلک

 1 یا ك وا طل او ه دی داو لوا العو لح قح نکلورلد دشا ررفمییم راو

 ےک رلک دنسا تک اناج صف بو دنا سہ لا رسا یبهلبا مخ هدرپ كسرو

 مالسلا هیلعیس وه ترمضح بویلرت و ل ول ید هی الورار ابجبویم هقیخ
 دك دابا اعد نوا یصالخ ندکلس وع كرانوبو نوا مد هل رلتالو لوا

 (نیفساعلا موق لع سان الف ضرالا فتواه دية نس ني عدرا م هيلع ةعرح اهن اف )
 ردشلوا مارح هل ارمسا يب كد هلس قرف ی راس الو نی رابج لوا هک تد

 یس ومان یدعاردررعم یرڵەلوا ناد رگ رس هدا روا ماعلب قرد رنو و

 ن ور اھو یس وه تو هجوم زر

۰ r E 

۰ 4 



 یرلقا ا یک هدن رعق هارد هدو ۳۹ فراقو یدبا شه هیج هنب زد ناب د

 فصو یهو یماتودة هلا و یدیارپ بوروشب بوت وطوشرق هذ وک و یدرتوط 1
 | یدلیا مج یلنارسا یب مالسلا هیلع یسوم ترضح ندنا یدیا ارم ندن او 1
 رارپ كيب زویشب هلم جاب و یدارامصا ویدءلروک نتغارپ رفسبروداب نب ماك ھللاو :

 | تا و یدق > ند ر صم مالسلا هيلع یس وم ترضح هلا یی کجرادم انو

 | لوبکالت وکن وا هی الو كنب رابج هک اتو ی لک لزرع ل زنم یرعوط هس دقم

 | مدا هلوقم هن ی راوطاو عاضوا لرلت وب یموقلیب ارسا یچراب دراو نی |
 || یکیا نوا لج ب ودیار اسیتخا یپقن رپ ن دکولب ره ن وجا كلاعب ی راک دیا |
 | کیا نوا مالسلاهیلع بوقب یاس یب هلجج ارز رایدردن وک ھی ورلیا یب یک ۰

 || یدیارلشا وا لولب یکیا نوا بولبرپا لسد لذ هل وا لصاح ن دلعوا

 هکردیااتف ن بلاک یسی رب ونون نب عشوی یرب كني رانی کیا نوا نالیردنوک و
 ِ هل ابو یدنا شا راععا هرلنا جالصا كم وف لوا هرکصند اس وم ترمض> |!

 | جوع رکمرلب اد شدی هنفارطا كل رهش لواراب دنکی شک یکیا نوا نانا وارکذوب |
 ۱ یا 9 ترا اوحو یارطا نوک ره یا شم کج هک رکسع ۱

 | تب e ویتمادنا اما راب دروک ی وع راب وب هج رکا یدیا شنا تداع |ا
 زا یرلنوب بوت وص لا هسا ج وع راب راش اب هک 2 وقر وق مکح بوم هک“

 وند رک نم بوا وک بوقاب دنب راکا هدرخو بوردا اق هيا وه بوروش ويد

 هنګا رهش بور ونوک نس هلډج بودپ !نایب یلاححقاو ید رلنا بودبا لاوس |!
 هک دیدن, ررو داوا قن نب ج وع بوروکیرلنوب یخد یرکسع ر اس بوروتک |

 | یزمنردق مزب هب رل رک شا بوراورلت وستکرپ وب وق یرلنوب بواوا منامیرب ره

 زا بیقییا نو | نانلوارکذ وب و بورب ويا اص یرلن و جوع هلکع درلت ودنا ناب

 | تح صءیارب بویعرپ ووقر وق هراناو پوریا نایب یلاح عقاو دقدشلقب هرکسع
 : ها عش و هد رلقدراو هرکشل نکا راشعا رقم یکلب وس نف الخ كنب راکدروک ٍ

 | بلاک هلیا مشوب اماو بودیا لغت یب الصو ینتبیهكجوع هن یسی ریغ ندیلاک ٤
 ۱ لّیشواو كم روق نم ف وباغ م کناف هوعلحد اذاف بالا مهلع اولخ دا)

 || بودیاناب ود زس رولوا ب AOE درمک ورا ندومق یلاعت هللا ءاڈ نا

 تنا به ذاف )راب دتا لع هللا ی را زوس كران ی وق كلب ارمسا یتب نکلو |ا
 | هلبازر ابج لواراو هلباكیرکننسىسوما ەد (نودعاق انههان الت اقف كبرو |

 هدنراک دی دزواک درداق هغمراو هنب رزوا رانا زرور وئواهدعلارا وز هلا شاوص



(RD 

 وا8 ىن رودند ملدا ت وال ر راد قوای دلا تراش
 | نیرلیک «لرایهمک ندیا كلبا « زر رضخاب نودیا تحت یلاحوت مالسلا هيلع
 بویر و كع هز و لدرداوا قنبر 1 رلتهلعوا نانانب وا هدناح ودن کو ل دلد

 | یتسهلج هکردو افحءادنارغ وط نب راوید مسترجا كنهقناط نایلآ هغاعوق |
 : كانو قد قارف اد ه )م اللا لع رخ هدک دید كل دشا ىل اع هلوع 1

 | مات قلشادلوب هلبا كنس ىسوماب ین (اریصهیلع مط( ام لب واب كئ اس
 توہم هديا رص نکلو یدش ود تفرو ه رکیئام هرکص ند دعدو یدلوا :

 1 هک یدیاو مک ودلد ین یک الوا نیهرو داب ۳ ؟حاکس نراهوصخ كغ ودروص

 ه دن رلتس الواماو یدیا یک لوا نامه ی رایسک ور اک ویدیا یکلملربعف جاق رب ||
 كنارقفیدرولآر کچ هلبا جوک یب یکیودنکب یزوک هک: دیاراو هاشداپ ماظ رب |

 | م دلد یب ےک لوا سد یدیاررولات رس داوزوداز یدیا رولوا فرطرب یتشیعم

 ]| هيلا زس بسکر مک یعف لواو هبلا هدکدروک ءاشداپ لواهکءدلبا ولییعو |
 4 مال سویدیاخ >الوارفاک هدک دوسیکردوب یهحو كن العوا مک ود رودل واو |

 زا سد یدیا شود هلالض ندنچوا كم یخ د یس ااو یسانا نالوا ه رزوا ۱!

 ۱۰لاو وا رداف ی دن یاعا ی لقب اد السا اش لو کور دا
  تذجتالغوا میتب یکیا هکر دیا و ېس كغ دتا رغ وط یراوبد لواو هلئروق
 لوا E ]رك لام هداتلا NE لوا أ نوا رلتا یر ااو یدنایکلم

 | میاض بوش ود هلا ندلا یرارفط امو یدر وناوب كچ وک رای لوا هاب
 || رانا و هیلک ه روهظ ی را رفع ام هکم دتلو خوط یرا و د سد یدنارول وا

 أ یسوما هلا و هلوا ظوفحم هلهجو لوا یرلکلمام هلوا مدا لماک توب وب |

 كهللا قسد ر رهمدعا دم دک و دنک یزد وب di ) یا نع هتل مدام ۱ 4

 ا رایدتک ب ونو دعشوب و یسوم ترضح یدلوا بث اغ وید م داشیا هلبا یرما |
 : هرم ھە م SELA هيلع ی وه ترمض هک اتقو راب دا لوحد تولک ه هرمصعو ۱

 | «رودی وا ی اسا یی کی وا صا ندع> بانج ی نام ززا یدلک |
  رهشهراب جوامانلباو احراو اقلب هدنفارطا سدقلا تبي بوراو هنتي الو ماش

 یرلشرا ود:ک كني ر رهو یدبا ندنءوقداع رلنا رکمهیلبا شاوص هلبایر رفاک 0

 قح یدیا راو یرلبوخ نیک ربچ وی رات وق هروک اکایرلب ون شرازوت وا هبا |
 هل ا یشراودنک هک قذعنب ج وعیرارادرسو یدیا رلشا واروهشهوبد ن رابح

 ه دحوت ناف وط یدبا راو ب الصو تده هروک اکاو یا شرآ تاسکسز وب

 ( ارد )
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 رروط شکل ول هس اح یبا: کدو یدروک  aملل هلعیبوم تربّعج سد ۳

 | هحدرا كنا یسوم ترضح یداک ج هب ورګا جد قا یدورو یرعوط ةغلاب

 دقدل وا عراف ندزام یدروآ ه دنم اقم یرمضخ ن هکروابق زا یدرراو 5

 ندا یدید هللا اکا مالسلا كیلع یجد لوا یدید هلن اد.,عاب كمع مالبا 1

 تلعاع نا" نا لع كەتا له ) ا اوج اللا اغ د سی

 | یا یحو مالو اشا داوب هلی با كنس هک نیسردیالوقهغاشاد)وب بیعی (ادشر

 ء دک دیدمال و رلتعنم ولا لیلا ت هن روا جد ن ندراع یو ؟ واکس
 وما ی( ایک مع طنست ناب و وتار و

 یدعس) مالسأا هيلع یسومنکو بود نس نم هدیآ ربص هغ وا هلا ع+نس
 ندرارپ اص یب نس هللا ءاشنا رخ ا ( |سهاتال یصعا الو ارب اص هللا ءاشنآ
 ه دک در و باوج ود ن وس رول وا یضار ندعع اطا هک: یعاو نشروا و

 | تالتدحایح یشن ی یلمسا الف یتعناناف) تودیا هیش مالساا هیلع یضح

 کددنم ا  PEEكس رواوا ش ادا وب هلبا ےب بواوا میان اکی رکا یس

 !| نسهیعالاوساکیو» وب فلت ۷ و ین ونوگنن س ہم روو داکسنات راه:

 بودیا م ؟ح یرارقو لوق وند نس هم روط هعسوا وب درد یلص اكا و : دوخأو

 بول و ی کر هدنراک ارد , دشودهلوب مالسلا مهبلع مشو ویس ومو رضخ |
 و س نام ژردعد راد رکورحا هل اع ر بویلا نوا وات ن د رلودنک یعحا و

 ً یداد یک یودتسا نس هتخ رب كن یک لوا یدلا سکر تلا مال هیلع |

 بویقلناق مالساا هیلع یس وم تربطح یدلشاب هکم رکوص هنکا 3 1
 | نت لرضح هن رار کد ید روصو دل دابا و ناز هلهجو وب هرلتو

 توشەي وک ر راددرک هلو بوق ندک هدعب یدروطیدلوا مسبا بود شا ۱

 : رانا مالسلا هیلع یضح 9 الغوا كلوب رب ران وا ا ۱

 ا هن یسوه ترض یدرداو ۱ هلبتعااس بوروا س اط ر ور ءدرعاح هنن اب بر

 داتا ییا وبا هکر دوب اقح ل درد وا نوک یه انکیب وب بویم هديا ربص ۱

 رارکن رضخ وید یدیا ید هع د نس نه هدیا ربص اکس نره دو دروصوژد
 | ا وکس ب واوا مدان هنکودلب وس ماللسلا هبلع ےس یسوع ترضج یدشا باتع

 | هرانوب یب وک لواو راب دلکیخ دیوکرب بویلکج هلیب یچوا ندنیدلپ ار ایتخا
 مالساا هلع رمضخ سس راب دانا لوبق ید هفلقن وڏ نح رلیدم رو هداوژوداز

 ,E ۲ اب د شلو ارر هیس ەم شی ار ید رک دنا ی وک
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 نادر قحرد دست رفقا كم ات هبلعی 94 ترصد و ندل 1 ارضا 7 دن و ۲

 هلن ا لوا هرب هژوآ یروص کالو ا هکر دا اما =6 | ۳

 ردشاف لکوم هکعا صالخ ی رلت ۱ اسم ك د مو يک هدب اجارد بواوا

 هغدرروف ندرلالب دات . هدرار | اهن و ۰ د رلع اطو هدیس راح هر رو جد س | لاو

 ردقو یاالتخا هدنک]ر مچ مث كس ابلا اماو رد هدا لد هتم اق هلرا تم لح ۳

SENSES 

 اور اب به نوه سم هات و کز

 r dr rl یهود مت
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 30ت
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 و

 ل دکح نرو ٩ 2 لد رگ رقس > وک ون مش ولا ید ( ایصت اذهار ره ره

 ینکو درک هزکد بولا ۷ هلا ق زطوص ° رظطقرب ونک ود) رد کلا ا ورد

 | یسوءترضح سد ردشلوامقاو(نیلسرلا یل سابل ناو ) هدیظ«نآرقارب ز

جوا ورلد اروا ود هل وب بوهرح ںد رم ے٥ عش و و
 E OR امز هل وا دهید نوک یع

 لوا هدنرلدنز یتا یدیارلشهب به یی راقزا ااف راز دشواق هن رها عم
 نوفرو رادقم رب مالسلا هیاع ىس ود ترضح یدیا شلاق یرلقل ات یزوط

 یدن اب نوعیح هش رزوا 3 اطلوایدنا زاو ش اط یر هداګ لوابوشود |

 ت وعیح لب رب نامز دعا ئ مدلکر د یدروتوا ت وک هات لز مشوب یدون وا

 ت وان رد لالا ق هلا ق ك وط وص هر طور هعل ا LE E س الطاترد

 قاب یاب رد یک یودنیا هرک د ی ددد ؟ یدلنا هیأت رد ی رسمی اره ۱

 نکو دلرب د قلو روق كالت وکه جنوب بوزوک ی احوب مشوز ید روک ی بد ہک هل وش
 اج باک رکه یدم رب وویدهیاسوع ت رضح بودونوا امای دا بھا
 باش هاب هک ینا س هرطقكن نانق وطهعا اب و یدیاهدقا روایرلکدید
 راب دول اف یدلوآ حایصیس هن ریا یدو وا یدناب یخ د مش وب هدعب یدلوا

 ترضحامایدتوا یسهصق قلاب عشوب رلب دلکح هنیرال وب بود اادا نی رزاق
 اتیفل دعل اء ادع تا ) یدتا هعش وه رکص ندکدنک لر رب یس و

 ات ات

 هب العو لح قح ےس هکر وک یدعا ۳ ےک اهم تب

 ۸ هلك درادقهو و لدشنب هش اظ ی یس و NC e ا

 قاب و توطا تیسن اق ) هل ادو د هات وید

 یدردت وآ نا طش ا یدف رد وا ار یا مدتوا هکع راک س نس ص3

 الو لح E هگد داک هث رط اغ ك اس وم ترمصح مدن یه یدلبا نا
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 : رادود هب ورک لاحردیدبآ شع درولوا لیلداکس كعوزا هذعاود یرضحن 2

 هدش درکد لات لوا رو و ی یی ٠ ر
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 شعرارق کال وک یمرکب ل وا هلا ىع ولب وارپ ورلب دا زغ وب ود نوساوا لتاز
 | یعودنلز اغوب و یدروئوا ی دل اق ل اح رد رلد دروا هم شل زوب یلکش و ۰
 | نکودیا یلغوا یش ادنرف ران ردا وا یب ودنکو یدلش اب ها یناق دن ندرپ |

 رلب دش ارنا وا رض اح هلج ی د ر ورخ ه سوم ترمضح هلا یزدا |

 مال. هبل یسوم ترضح مدناههرپ دیا ھت هنک لر دول وا لهجو وب و
 هدعب ی دناوا ارجا فی رش عرث سا بونل وا ص اصق هرالت اف لوا یدرویب ||

 ۱ یدلوا مگا ینأقبورم هنلکش کاوا یدلوا بوش ودهنب رزوا یسهورا هن تيم

 : مالا هلع یس و ترمع> کال دمر یدلبا ترشایم هنفد ینکرهو

 زا نکرولیق تیاور هر ودنک یم اکا تیرول و تست لا رسا ییاعاد

 هلوایتراو یشک باع ندنس بیس وما یدروطندنرب یشکرب نوگرب هدسام
 1 لضاقو ماع ك یاد هللا هک هج رک !بورپ وبا وج یسوء ترمضح یرروص وب د

 ِ یک ودی دردق وب یل اع ن دنب تالب دع” هک ردوا ن انلکا نکلو ردق وچیرالوق

 مم وق رب مب هدرب یعودش و اقنکد یکیایس وماب هک داک یو ندن زعب انج یک ||
 | هدنح ار لوا كلعكنس کر دناباپیب رګ رب یملع کاو رداماک ند س لواردراو |

  هرخذ کک هچ هرونک هغل و ینا نسو رد رطح ىدا كم واود لواو ردادرپ ۱

 ا برقم یدلب هلا یو هک قو م السلا هیلع یس ومت رضح سی دليا داکس |
 ا( نب رهلا عج علب ا تح ح رال )بودیاباطخهنوت نب عشوپ نالواندن راتسود

 دیه! تب و بوروک یرمضخو ہی وب ی رحلا ع ن عشوپاب یا

 ۳ با 52 وط هلن رعلا حەج 1 ۵ دیک ه لبا IAL هکر وک شارپ نامه ن نه ال وا

 یدب وقم اعطا لیدر رپ ید مو یدید هديا مع ها تم كاب یک ناور

 راد نک ب وة ندرمع+ هلبا یسوع ترضح و یدروتک قاابیروق شغل زوطرب و

 یرمضخ بوراو هک ات راب دتا تع رع هنی رصلا میج نالوا لوب تالت وک واو
 رداکدرب عی رضخ هکر رپ د راض عب راول وا فرسشم هلبآ تبع ف رشوراهل وب
 ا یدا اماو ر درب هک زدرلشعا یقافتایرک | كناتع اماف ردندهالا ءایاوا نکلو
 ۱ ار زردرل ثمنا یاالتخا ردم امرا دوخا و رده سابلا هس ول رده سے >

 یارطا هس ور ول و هس رووا ه دن3 رهو رد مّضخیعل ایهرا یدا ها وقرا بطر

 شاطر یحردراشءد مضخ نیفلوا مضح ریسرس ینا تردو نیک 2! رانهچهزات ||
 نآرقیحردعسیلایدا رل ضو وردررعم كد رنج هل نعاس ےس رونوا ه دنرزوا
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 | هنالاق ) نوس ردلب هزب نکودیا ل رکولکنر ھت رفص لوا هک هلیاعد هالا عب ۱
 ہیلع یس وم ترضح ندنا ( ی رظانلا مستان ول عفاف ءارغص هرش اجا لوهب ٤

 یراص یکنرل رفص لشاب زك ودید لوا هکردو یا كهللا یدتا مالسل ۱

 لصاح رورس ندنتفاط) 2 58۴ هساا رزوک ین مکر هو هوا ۷7 ۵ روک لنعس#

| 

 تواوا هدا ز ِیمالع ارفصدش دروص زاب دّتک رلد داک هر رب موو لوا لرد هدا

 : هرمهق رب یرفصیک یرلاکدیدتیقاع رل تل ط هب رج ندنغ ودلوا لکشم یو

 | یعتبر و یدیا ق و یکلمام رب ی ريع ندنآ ه دابن دراد هکراب دل وب ه دج راق

 | ود تاص یرفض وب هزپ هک اتقو یدیا را رونی هلبا ی دس كنایس ودنکو ۱

 | ترضحبواوا روض ب راذوب یدلیابلط امیہ اکی قجت رفلوارلپ دلی وس
 || راپ دلیوس هپ اس وم ترضح وب درواوا یر غصب ها ترب رپ دک هي اسوم
  نلوا لصاح دارم رع رولا هليا جوک هکب دتبا مالسلا هيلع ین وه ترضح

 | كلاس وم ترمضح ی راق هکنوچ زسکر کلا هس رب د هی هڪ ره هليا 2 ولبا
 ۲ را یدلیا بلط کا درک کیلا رج و ی روس
 ۱ ا ا ان فان سایر عكا ی او بولک اداوم تاج مش
 | ىزغص لواءزب هک هلی اعد هال می ( نودته) هها هاش نااناو الع اشد

 | زو هل اچ هروک کا هکنوسلیا لح یز هیشو نوسلیا ناب هج وبا ید
 ۱ مالساا هيلع یس و۶ ترضح هدن رکدب د زو الا ی رغص هسر وا وا هپ هکر ه

 : اسم تب قیس و ضرالا رشت لوا دال ده رعب اغا لوق هنا ) یدتنا

 بیع هنس هدنآ الصاو هل وا شع روس رپ هک ردکر کر غص رب ید ( اهیقهیشال

 | هلواشعروک قردنوب و هبل وا طول ی د كنر یربغرپ «دنکن رو هیل و
 ۱ یا لص ایل او هلوا شش هتل وف قآ فتو لوا نیم ج وص ند ونو

۱ TEASERS RED RIESE HEEE REIHE THNETISTEE 

 ردکر کر غصن هدک د):ا رها وب د تكلرع 9 رعص هرو رک الوا یسوم ترصح

ERE | رانا نکلو یدرولوا لصأحیلزدا ودی زان و یرذص یخ ر ار وود 
 | هر ودنک پولوا هدزاب ز فیلکت ید ن دقحباتج 2 دروصبودیاتقد |[

 هل انهو لام یت و نج رق لوا هليا ببسوب هک یدیاوب یمکحویدنروک راک شم
 هی راکدتسا یرغضندیرق لص لا او یدبا شلو ا قادت م هللا ةدارا هلغلو ا تالا

 | سپید وط یدابارذع وید ردلک د مغلت اصو یدیا ر روترا ی د کا رکی

 هه رش كيو رلیدلا هبوتل ی ولوطیسب رد كرفص لوا هک كد هن امز لوش
 7127 2و 7۳



 ٠| كناسوم ترضح غاط لوا هلا وردشلاق ندنامز لوا قل وا هنیرزوا
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 | هن رهشرمصم بولا یرلنا یس وم ترض ح ندنا یدعکن دن رارزوا هليا یس اعد |

 قحو راب دن وق هنب راب ارمس ؛ل رایطبفرلب دریک هرصم هک اتفو یدتیا هج ون |

 ت رضع حو راب دلباریمعت هجراو هب رارهش سادناو ناردلز امو ق مشمو برغم

 1 ید ربا توف هقیقد ملا تودو یس هکمردتیادا نم اک>ا كتر وو هرت)الد ۱

 هلا تارون هلا رسا ی مالساا هيلع یس وم ترصح هرزوا لاحو هل و

RA 11 ما 3 £  

 | هک را هریک قحالوا یرلث راو هلغل وا رادل ام ه دنیااغ هکر کم ی دنا وب لوتقم ||
 هنس وی كغ رال بع تودنآ قاع هدسسکنا هکر یدیا یرالعوا ی ادنرف ۱

3 
1 
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 | یدب ارلب دلرف وب بویمرب و ناما ندنارلب دراقیچ هرشطبودیا زاواو راب دراو
 ا رهدیا اوعد نس اه ناق یس هن را بوغا رب هری یلاخ ر «.دننب ام یوک ی کیاو ||
 | یدتاوا شیتفتدکر دقن رهلصالاو یدیاراب دلک هنب روضحیس وم ترمض> |

 0 حالا رخایدْلب بوغیج هروهظ هلعرشییناق و یدعل وب یکید ردل وا میک |
 ٠ یراتراویدلبا مک تود هنفلخ كي وک کا لوا مالسلا هيلع ىس ود ترض> |

 | هنی زر رراب وکی کیا هدتل احوپ یدلب وسوب د زمسکر ک ك لیا یار هلی امہ ناق
 | لادجو كنج کحشیدش رک هنیربرپ وپ دردند زس قوب ردند زس لناقیدشود |

 ۱ هتبلا بویلبا نفد قیم هسیاراث راو یدناوا لتق یخدرا هریک هجن رپ بولوا |
 | تلخ كرلر وک لوا سپ یدبا رردب اد اب رفوبدزز هم وک یتوب زب هجنیمنلوپ لناق
 0 مولعه هاا ےک لۃاق هدن رلخا هکر لب دانا باط اع درلب داكەي اسوم نرضح

 ۱ مالسلا هیذع یحوع نرضح هک اتفومطت روقندهعا كنحهلبربر ولد وکی او هلوا

 ٠ یلاهتهللا موق یانە (ةرغاوشمت نا مک هللانآ ) موقان یدلبا اعد

 || یی ولوا ل وا هليا یسراپر و نمس هما زاغ ون ب ولا رغص رب هک یدلیا رها هزمس
 ۱ هدک دید هیانا ناب نک ودل هپ د یک نس ودنکو هږلب وس بواب رد هکر مس هروا

 || ولتفص هن هک هليا اع د ههالا یس وما نعد ( یه ام ام نییاب كب رانل عدا اولاق)

 رکیالو ضرافال ةرش انا لوشهنا لاق ) نوسردلب رب یزمغج هيل زاغ وب رص

 یہا كهللا یدتا م السا هلع یس وم ت رض ح ندنا ( كلذ نیب نا وع

 لوان دلاهلواولشاب هت روا هیلوا نک ققو هبلوا شم اشي یقرفص لواهکردوب
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 1 بولک یک ok ۳۳7 ور هروټ و اهن رزوآ رب د یس هلج

 بوشلنسا هل ر ر بور واضر هلاح ول ل ارس ئن سد و زهروک ندی رانا

 یک كب , کیا نوا لا مطلوابوکو وحل ! رارد د بوەح A : ادیم هلج حابصر

 1 ° اراق داش هعم رو تویمکب هب هر اا : لوع واو وع واانا بوک هل یراهیلق

 | هلبایرها كنیااعنوهن اصبسییح رخ | بوپرتدلوکری بوپوقوب رغ مکحتندن را
 ۱ د لدهننامز لاوزا توو ف هسک هسی بويل رق ی راذ بولک توابرب

 5 ی هلبا ی 0 كم ا هملح یو 9 هدر E ددم و اس و

 0 لوا ۵ ی ی ك ی ست ا یرله ۳

 كت روت هم وق لوا مالاي هيلع یس د وه ترصح هدو دلوا رود, 1ع نولیحآ

 || یوق لی ارسا یب هدکدلیا م الا س هلج تویلشاب هکم ردلب نم اکحا
 ۱ تور وکندن ر 3 دم دیروز وتو فر چرا وا

 را نددد وط بونا هرب نس اب بول دردکلب ند اس و: ت رح یو ی هه راج
 ۳ ترصحب ويلا د انع ود نسراب وس ل دک دک ودك یرلم = و یدعش

 رکود شا هت و روتکی یک شع ندیک لا ودنک هساا مالساا هل 2یوم

 ادا كم اکحاوت او تواک هب اوج جد 0t تودیا مادقا ولد ل رب وربح هل أ

 || یلاعت هللا یک و ديد ییسومترمض> هح رکا هليا تاملکرلکشم ید هرانآیسهلبا

 ۱ ران لوارداق نوسلاادا نالوا رداو هتسادا ل رانوب ندمرال وڏ نکلوردشهروب

 ۱ كلا تداهش نالب و درد دمر و تص خر ويد ن وسل وا هدنا اح ودنک

 كویب رب زدناب الو ماش هلا یس اعدو E هداب ز مالساا هباعیس وم ترصح

E1 ید روطیک ناب اش هدن رزوا بو دیا ا اا یو لوا بتول وف ك دن رب ع  

 || ( ےب عقاو ہا اونظو هل هناک مهق وف لیلا انقش ذاو ) هدهظع نر قیک هتن
 ر هدّتسوا ۹ رلش ا كَم وڌ لوا EL تو توراب وڌ قلا ع اط ر رد یک

 : لوق نح تاروتر احان ور احرا٫ دناصرشو ددن رار زوا رانا سد قد وط

 ر کګیج هاش صالخ ودنکو ےیل راند رارزوا عاطل وا نامهاماقرلد دلی ۱

 ۱ یداسفو دردق و ر 9 اط اک | ودان e رالآ وک هن ران دلو ! هرزوا كمرب واضر

 عاط لا یرازوک لوص ودیا هد هس وائ را کر عاص > رلر دانا ررفه

 تولسا ون یر هد 1 E ید ق هند اب کوکو بد _

 ( هننرزوا (



 جرم

 سی اد

 یا هم

 بو

 أ ید) وا لاله ندروغ و رب شک شعب لوا نا دتبمه و یدلبا ی

 یرلف دپاط ه وع ز وب ید م)سسلا هیاع یس ومترض>یدهیچ یراناج
 ندلینارسا یی براب بویاکا یدلوا شخ هلی ارسا یب ندفح بانج نوجا
 تاح انءوید نس ردیا ل اله ی هل یزد هلبا یراکلیا كل رب رلهیفس حاترب

 ه دنن اکرپ یساع د رخآ بوتا نرل هل وب تاسیحرا رک كران وو ب ودیا
 ناعش+یسو ررره هغلخ ا2ک ی راک دتاو تولو :تایح هنن یدک شع لوا

 رابدلکح هن رال وب بونا هع شانرع اطورلیدتک كرد ا راقفتساو هب وب تولوا

 ۱ 0 لھ هر وعاز و کود زود یه اس یس هلچ رب دک ۳ اما ی هک اتو

 | دن اقص كن وراه یدلک هبصطع مالسلا هلع یم وء ا دلو هدکبابا

 یهاک كنب دنک ر نوراه یدتا راب اتعو را:ءطوارد ڪک و یدک یدشداب

 بوبجآ هوراه سوم تربح هدک دردلب نعو دعاوا لوق یزوسو ن !و دا قول

i)مک لع لاطدا)یدیا ید ایا هدعو هزم نکن رکن( اسا دعو مکرم ؟ دعب  

 E یک كوب هک یدلوا یاهزقو>یلددک بولو هرس(

 هوت بر وا وا لیعحورا وح: ئر ره ه دک دد سش ه دیا ه دم" هب وغاز و 9لر ك

 هليا یرامر و باوج یید یداوا ندی یعاس هزب نکلو بویاڈاب ۰ راففتساو
 یوقو هک ی داون اک دی اسیا ید( ی يا كب طخ امف ) یسومترضح

 ه صف تصبع»ها ورصد ۱۱۶ ترمص» لاق ) هدت د دیدن شا لالّصا هل وب

 ندنربا كلاو یدیا مدرو ؟ن لتا رج یو دمروکرلد ربع ی ا
 ۲ كعلحو یدلوب تابج حالت e4 وع ازو رک 3 و نگدا مدااق اربط 3 وار

 ت حردلوآ نس ی یاسا هدکرو باوجود یدلوا ندنایسلیا هدشاکا

 هر دلوا اح راو یو ( سأاسم# لومنآ | ها طاق ال ناو یهداق) نو

 تو ود هرلعاط یرماس هلا كعا اع اید ود مالعا ی ی رکو ۵ شسادسعال

 تو اح وب د اا هکدروک مدآو ںویشلعی هر هسک الصا تو دیک

 مالل هلع یس وم تروح الا بو را هر ولد چد ا اکو و هک هاب ى

 ه دن راک دتسا اع د ند اس وه ترمضح هش ز همنغارپ تویلش ا ه ه ول ب ولس

 رک نرل د غاب هدن امز لوا ی راهاک كم و ن یس وما بولک باط>ندیزعبر ||

 و وکار 3 هدر نو فا 0 لاطعا و 5 ه دن راک دعا ۳
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 2۳ TITAN RTE fو کر دا 1 ۱2۵2 ی ) 221201
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 SE ی جم یورو نوا | ال رمي

 هلن ىو هلذاص مک و توطیب 0 ےک درب واکس ی 13 ( كرتا امذعف )

1 9 
 )ا. ویا رو هدنرزوا جواب و دردتا لع دەت م وڌو هلا
E 

 مق ا ا ا هنرل- وا نانوارکذامافیداتبا ی وک ذوب
 دو دو نوت ار دیه و3 ی رعطو ندد ممد هزوایعو دزاب حخراوملا فارسا تولوا

 ےہلع ی ود رمص> هدول دا شازاب تد رون هدرا رزوا ندنوقاب یک

 : رظد KW 8 ودنک کم برات ق gz ) لا رظنا ینرا سر  ماليا

 ° دک دید ن هوا ف ۳ ید هلک و 9 اک دب )ادص هلا كم ال ی لو

 لیفرظناکانسک هيلا E ید ( للا یا رظنانکلو )

 ( ینارت فو سف هاکمرەتسا ناق ) لب ینا لوا یرواب هروتک تق ط هی ےب و ||
 OE هدیه هساا رووا 8 ا هنب روت یو A ر رروط هطیرپ عاط لو کا

 هر کص تدا بود اوا بأط> ود نسو لہو س وه یی ور دو نسدولی

 زاعول -قحرک مدنامه نعد ( اھ ص ی” ور واكد لء ےل" و ر لیعت 1

 عاط لوا یردلیا ضا ولو رب كس رول ق مطعو یدال, لک هعاط ا لو

 ۱ یدش ود بار ون اه ند تھ هم السا فیل ی دود بن رمص> و دلو e راب 1

 ماش بوارا هر اپ یا حاط لواکراردیا تنا وز یدتک ندنشابهملکلا و

 یر ورون اغ یرو برب یرب هک يدا لش برف رط زا و ید ندد الو

 یربودحایروک یدش ود هن اج هن دم هکن رل هراپ لواوردیرلع اط ناوخ

 یدیلواهی اسوم ترمضح لع نالوا هعاط سب ردب راغ ط ناو یرب ویومآ
 عع كنس وم ت ..عخ نامز دا لص لاو ید زر٤ یوا لک دن وا

 هل ارو تولوا مدان هنکو دلا باط لو بودیا ر ةفتماو هب وتیدلک هنشاب

 E a یمواب ه دک د لوا بوروتوک اا
 هدو مزمحر دعوب كل رعا اش اغ ی اجو كدا ی اوج كن ىلا قح نکلو

 و قا لوا نامه هد رگدید EN لصاح دا رح 5 درک ودلک ۳

 كل امت یی یس لج: یدلا هنا با يراريپ لواو یب اس وم ترضح
 | عاما اوج لاف طا هت اح انم كناس و٥ ت رض =ورلب دشا رب ا

 | د( یره هنا ير يج تلا روب نا )یب وم ا هرخص ندنارلپ لا
 | ود زر ایا اکس هصم* روک ه داکشا یر یلاعت هللا نکلوزر ودیشیا یزاوآو ر

er 
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 3 دیس ده و ور و TI ra r 1 7۳۳ 0 I ی و و

) ۰۱ ( 
 ی غار هدنامز یودلک هدوحو ی و» تربهح بوعوط هدرمصعیس ودنک و

 | بوراو مالسلادیلع لیتا ریج هلبا یرعا كل یلاعتو هن اهسقحو یدیا شقک

 | شرب و نسادغ هلهجووب هويات بورپ و هن زغا كنب یعاس نجوا ید انق
 ۱ جوار ند راكم السلا هلع لنت ارج هرکصندذ داوا تفت لماک سد یدل

 نیغح الوا حور ید بولو تایح هسچ اصیک هت ره ندنآ داج هساا قارط

 : لرد ارح ود هلوا ك رک هدن امزر هلم مو ید شعشا ندا وه ترص

 ۶ ه ده> ردر یه ودنکویدبا شابا وح هد ا ب ولا قار طچ وار د نیا

 ۱ هک اتو یدیاررقمیتردقهدازندرابرمغو یت راه«هدنتعنصهکب دیا یعهویفداتسا

 3 IY RE ویدردنونع تصرف یم ماس یداکه نس هدعو ى ود ترست

 ن دق ار ط یخو دلا ندن ربا لیت اربج و ی دابا ادیب تبر ه دنمادنا وغ ازوب |

 هدک مس ی۶ل یدید ) یسنف 2 وه لاو مکهلا اده ( هد ارس ی 5 یدلشاب

 ۲ نم اعم كوب یسوم ترصح تنام رد ول هت دا یس رکن هدکن اس وم

 ا فى رشت هلا لاج بولک هز سىس ودنک هساوډ یدلشاب هغمارا بودوتوا

  نساوعاصءهزمس یزکی راریپ ر اسو یی اس ومهک ك لبا هدیجهاکوب یدعایدتا
 | ه وراه قجما بودیا هدج» هی وغ ازوب یس هلج لږ ارسا ی هج د ه روتک
 هدقدلوارف اکاعیج یسادعام بوبلتآ هر هرلزا بولاق مدا یبا نوان الوا عبات

 | بويا هسوکنکاو بویلش اب هتععفو هکنج هلا ران وب مالسلا هيلع نوراه
 1 لاحو زب هاك یسومان ید (یسو» اسلا عجر ییحنیفک اع هہلع ح رش نش ۱

 یدیا شعروشود ها الّص یوو لوا یرصس یص اسو و ززوروط ۰ رزوا

 || یسوم ترضح هدب اجو یدیا راشلبا تم وادم هکلیا هد" هپ وغاز وب لوا
 1 ام دقم هرکص ندق دل وا ماع یتدابعو یموص ن وک ق یف كم السلا هباع

 1 یس هل ید rd ل وا دم درا تودیک هب رپ تاح ا کود روک ینا

 | تولو قار ۵ اسوم ترمصح هلا یا ك یاعدو هر اوس ىح سا ب ودیا

 | یب ویر یک و دتا كنب رم اسهدمب بولاق هدنتلا ب اجرک هلب و-ش بوبا اق
 | ینا ) ن دلا بودیا ناب العو لجق> ینیراقدپ اط هی وغا زول تال ارسا
 هنیر زوا قلخ نس ن, عد ( ی الکب و یئالاس رب سانلا لع كیهطصا



 ید ١ شع ولوا ن ےکودیا نوک قرف ویس هدو و یدتا رر هم کتک د نب روک | /

 یس هوم اوو )يدب ن ا رف ریز یدپا وب تع اپ هک د ن رواک دياب | 1

 ہیک ||

 1 زونوا هیاسوم زب ندد ) "هلا نیعب را رشا اه انمک او هلل نيا

 ۰ ت رم 2>سد كدلبا ماع یجد هلبا ہی نوایزوب وا لواودلرا هدعو

 ۱ ل + ارسایم هدر احو و ردکعد یدل وا ماع هلا هک قرف aT دعو هب اسوم ۱

 داقتعا هزب نس ر روتک تعی رش باتکهزیو نس ردیک هکنوچیسوماب یوق
 || كني رکن هد رلذا هک تیک ی لآ هل هن سک ج اقرپ ند زع را رب نوعا كلک نيتیو

 || رب رقت نب راک دتشاو یی راک دروکهدن امز یراکداک هزب وران وساشا نیم الک |

۳ 

 یدوهترضح ) ا ۳ الج رنیعبس هم وق یسوهراتخاو) هدن راكد درلن وسا

 ۱ هک او یدتکیداکح هلا راد لوا تور و )ایا هم وڌ ود ی رواک هرس

 رلب دل وا 3 رز وا موص ید نوک نوا را رکبو یارالوا رل دراو هن اس روط

 ۱۱ ور رل دن وط ج روا نوک نوا كنيآ دعا ید و ماغییبا ه دولا ک د لابو

 1 یدلکیس وه ةکراب دروکرل. دن التو كد در وکزوتوا یو لی ارسایب هد اج

 دنس هدعویس وه ت سطحو راب دلشاب رک د ہکج نس هع 0 رراتحا لوا

 || ررقمەنب رزوا كلوب یزوسیهالارخ ارل دلبا قش اطو دەل واهل بس هکملک |

 || شعامنمیزب یسوم ترضحوبد رداکد لالح یی را وعرف هکرلب دلیف |
 ترضحهک ر دوب لاتحارک اقدهلامغد نر رالام كل رلتیم ناقیحو ل داسا نکنا

 سیهیاک هنس هدعو بوناکا لده امزوب هل وا شفا هزب یروت وا ندنآیسوم 0

 ۰ د مودنکزو يابا عج هر ر یلانمو لام زمو دنا لواهکر دوب نالوا بس 2

 | همر وجزوب ندزهک زو هوط ین نت كن اسوم ترمضح بوی وڏ هنن ندنآ
 : راب دوق هغبل هرب رب هدنسوشرف نور اهو راب د رش ود هيلکااب نل ام تمنغوب د ۱

 | مانیوجام هدنیمزقارع لیص هک ی دیا راوهنسکرب وادآ ی رها هدنرلا نکلو
 | ت رطح و بو وب هدرصم یس ودنک هک ج ر ۲۱ ی دیا ندنب وکرلسرب تب

 هدنلکشیما وعزوب قاخیوگ نوا ی ط واماف یدیاشم روتک ناعاهیاس وم

 اشا لع یدباراو لم دنوط وب جد كوب نيغلوا هرزوا قوط هرلتب

 راتب هلب وب هد هزب بوروک نیراب بولک هن رزوا هقیل ا یم وق لی ارسا ی
 ظح بودا یاس ەد: راک دانا مادقا هي اس وه تر طح ودرب وی زود

 یدیآشم هلق اص هدن رطاخ ود قبا یالوق قمردزآ یرلنو و یدیا ش * لدا

 ( یسودنکو )
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 تعد رسو مروتک ۳

 هب ۵ همش ی ود لر ارا ی « اا ندق داوا ق علا ی e تاالصو

 نکباو رد 1 وا قرعه دننکوا موز وک نوع ر و هح رکا یس و+ اب بوش ود

 بزم روک تلل هح هد رع بودا قله اش داب توروسرع لب ز ورد

 9 لاک کی هباق وا رب اس هدک گاو هدکع تولوا الم هلت هتد 1 شا

 یذع کز راف روف هلفلوا فا اه رال.ا یلاح بت قا کرب هد دهه

ENS هو وا مرر بود چ هلبا ق رطرب وهلوا شم الوا قرع د ١ 
 3 وع رو بواک ۸ تل ؟ رحان رد لوا تو دا امد مالا هماع ی د ود تارصح

 تولوا از از ى دی ہن وا تورج بوعار هراک ی رولوا كش کک اجو

 3 وا هح 1۹ تب وا شات هعک وص ن راح اتو 1 رال ام كرل وب یش رهو

 ۳ م DE | هع یو ت د 9 م ارح ا ام تيتع ۵ دهد رس

 براڈ زرو ن رالام و راش ع وص یزواوا توبا نب زوس نکل و یدیا شا |
 ل سا ۳۹ م زا دیلع یس وم ترصضح هدو دلوا ی درا یدلا د

 هم راقم رب ] NES قہ اع ن درب وع رق هن یدح وک ندقل اروا هلا یوق

 EB یتا رد ضا ندب وکو ندوتلا یدبآ راتس وا یه هلډج هک ۍدشدب ۳

 یس هع اط لت ارسا یب هک اتفویدباراشع دا تذاع یی ی هرات بوژودرلتب

oهەر یک ید رلنو ید هولا مه الا اش !لمحا یس )رل در وک یرلن  

 ک د وه تره ر 5 امه رلب د را ول ةه اس وم ت رڪ ح و در و یزودزلتب

 ییرامج ازا نوش ودوقررق ر هلک وکی دشا یز وعود ندرلدا مالتا هلع |

 رش شعا هناط لهاح رب رس ید(. نولھ م وق مکنا ) یدتیاو یدشا ناک

 هک ون هرس ادو 4 اس وح دن نهم ند ( مکلضف وغو اهلا يطيغنا هللاربغا
 ی

 یعرگنیرغ سن یدعش نکا شم راتروق ندنلا ران وعرف بودیآ فط)

 هرلتب هل وهم لوا اماو رلب دابا توکس هج رکا يدلبا منموب د رک مس ر وویتسا

 ی وق لب ارمسا یب هلج هرزوا لاح وب لب دل رک دن رازک وک خیس ادوس نبط

 ان رد تونم رک هرم رواوا یآ ر نوا هک هجنراو هت هع كن هدعملا یذا

 یس وم ت رض یداکیس « رغ ك هدعقلاید هک اتقو رب دابا رارق هدنر اک

 ز وتوآه رکصندک دنا كاله ی وع رد هک ر دراو یسم دع وبا ع ؛ كرعلاخ ىدا

 ۰ رس و مهل وسهلا رک بوهر> >> هر | اجانءندنا ا ۳۹ داي < رک ۱

 5 ود « دقلاروا ی هشن اط لوا وید معلیا ناب نکح

 . lagنیس 4 د هی ارب را دن ی و ی لی شش واح هس ز رزوا تور 5
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۱3 
 یرلل وب لوا نابه یرکسع كم السلا هیاع یس وم ترضح هدقدل واررقم

 هر یو 0 وعرف هدن کد م عدس ان وش رزق کن بوت تیولیکح بوتو
 EEE بوشود هن را دراوب دزوبم نح هک زب یدک رلنا تواک

 لیاکیمو لبا رج هلا قح مایرلندا قوخهغمراو بوب ورو هرالوب نالحا

 لیارسا نب هدب احوبو بوروس هنګا رالوب لوا نع هلب درا درله تھ رو هو

 یسوما بوشود هت ربح هليا كمك كولب لولب هرالوب ی هدنحا رک د لوا یموق
 ییا هع یرال اح لزم وقندنکهر کولب رلواامافزروب هدیک « داون ون هلکنسژ

 ان رد لالا ف بو ودااعد مالسلا هیلع یس وم ترڪ هدن راق دلوا 1 اعود

 ىسەلج لا یب سد بوروط هدنز وا وهی ؟ هد قلعمر بودل اق ندنرب

 هنسهاسقی هوا تنایرد یس هلج هلبا قی رط وب بوروک نساو غاصب را
EEیدعش تورو تم م السلا هيلع یس وم ترضح هد  < 

 شاک امقروو ردک ک سلنا لاله اعم هللا یرکسع ی وعرف یلاعدو هر اس

 بودو س هلسا رسا تو د تالاتریع ندهللا هردو ز وکر ھو کالا

 بودا هلع وق رود هے وعرف هدن اک دک هنسات رواا رد مات یرکسع نوع روو

 نوعلملواتویلد وسه اماه ود زده نرو وک یاب رد ناروط قلعهدنزوب اوته

 هاب رکب قسیدکم ربا ودا یر وز مالسلا هنلع باوم تربطح هما
 مالسلا هلع یس وه تر هدنیحوب بویلبا نعطوب د نیسبم نح هک هل
 هنم اهعیکسا هب اب رد ناروط یاهم مدنا مه بوروا هل ک د نس اص ءهرک ر

 هدک د ادر ردم نفع ودنک نوع ةامافبو قرعی ۶ ء هلج و نوع وبون

 ناعا ن یعب ( نيلسلا نماناو لا مساون هي تنما یذلا الا هلا الهلا تنما )

 هدک یک وهدر و ردشعروتک اعا اکایچد لسارسا ییبک هالا لو مدرونک

 هناعس قح هدکدید مدلوا ندرلن السمو مدلبنکو دیا قوی قلاخ یرغ ندنا

 نوعرفایعد (نیدسع)ا نمت کولر تیصع دقونالا ) ندنن اح یاعتو

 هکنتطاس تویاناداسف وپ دع یر ی 1 ور ندن امزهشوب و

ES;هن اعا یم هدکدلب کغجالوا قرع یدعم د كم ودل وا رورفم هک  

 رادقم ر هد اح و مالسلا هيلع لبق ارج يح بولت ر و تاوج وند “سر وک

 الع و لج قح ب وو وص هن زاغ و كنوع رو بولا قع اب ند دار د

 من ام هن لکنود نوسع د هل و جدر بوق رود وید هملنا تح ص هلو

 هلبارفک ب وعل وا لونق هلغلوا ساب ن اعا ین اعا كنوع رف لص ال او یدلوا

 (و )



 کودتا تیصو مالتساا هیلع فس وب ترضحو تویلباریپ دن هلبا را ریپ
 یس هک ی زوةط كیا مرمت بولو ررق«یراهمرونوک هلیب بولوپ نوبات هرزوا |

 ندلینارسا یب یربغ ندرربب فيءضو ندن العواو ندت روع بولک هری به
 هل اب ونالغوا نکو هدا هصنو واتا رار رد اف هعلق كم یرکب زویچوا ||
 ب واوا مج هدنرب لوق یسعیجج بوملاق هک رب دنا رم صم ند هغ اطلوا ِ

 هجن راد زا م السلا هيلع یش وم ت رطح و هج رلکوا م السلا هيلع ن و راه

 هدفدلوا ح ابصیسن ربا نکیا هدهکک ب ولیکچ ندروفوارب بوتوط نی راک لبن |

 هج نکاو بولوا داش هب راک دنکوید قا دلتر وق ویا بویوط یاحوب نوعرف ||
 ل اراسان نوک یر اچ تلد م یدعشمز توزاو توف توت الف |

 ندرو عوار ر لنا نکیاهدنس هاش رع را ی راج یرلت روعو نموا وقرارا بواوآیموق
 هدنراکدشا تن اکش وب دراهب وقرسراکتم دخ یزپ ه دکناود كنسرا هدیک بوةیح

 نوک لوا ب واک حب وک ا د هن وع رف و دج وکه لبا عضو وب تالمارسا تب ||

 كنز ون هرک للا ۳ اصلا لع یوک اروش ام تۆدا عچ رکن یس دصکو ٠

 نام اه یرب زو بوشود هنب ردرآ كلب ارس یب هلی ابن كيز وب هرکی دیو ولتا |ا
 هاب زک كب زوب مرک ی رکن ند ارگسع نان وا کد وکیل ودنکو کک کا |

 نوعرف كدهثن امزیلپ وا دلکتا راغلبا مک توپ روب هدنساتروا رکشا هللا ولتا

 نس وم ترمضح سب توشتپ هتب رادن ود تام ارسا ییب نلوا هرق كنیرکشا

 هک كى رود یني (نیدهیس یر تو ناالک ) هدن رلکدرپ ورخ هعالسلا هيلع

 وب د هک رد ررقم یس هم ریس وک کال و ترصن هز ورد هلا مز یبانع كهللا |

 ترضح بوپ دروا یزکدملبا لاصعل اعتو هن اهسقحندآ بو ربو لست
 ازد هدفدروا ی لک د هليا یس e مالساا هلک یس وم بولا جو هاا وم

 دل وا هدان زند ران یورو بنت ید یسسا سا وکو توسا راز ه د هدحاو نا

 نی ها ا ۱

1 

 | شمروک راک زور شروک شیاو ودیا مج لا رسا یبمالسلا هیلعیسوم || ۳ هل وا حاوید تیک لکج بورودب وا نس هلج نی دمر وکرلطبق ۱

 | ناکفیلفناف ) بوابجآ لوپ وب رب یساراكنک لب ره بولوا كولب یکیا نوا
 7 میظعرک ولب ره یب ید دلحا رک ریس ا2 ) ماععلا دوطلاک قرف لک

 لوا الصا بولیب تاق تاق ییعوط هنب ز وب اوه هسواوص بوروطیک غ اط |

 "لب یساع دكم السلا هيلع یس وم ترض>و بویم «یغواوص هرالوب نالیچآ
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 ۲ و ی IARI ONTENIENTE TREES اهم 19 نیز 2 5 ۷ TEIE7 ۳ KT ۹ # ۳ geyser gna geet gri e ب

 ید ا ررعهیُج خلناف هن 0 8 هر سا لی ارسا ی

 تارصح هکر دا وا 0 6و لو لم هرر ود ندرفک نر و دنکرلبدم الا تربع ها

1 

SETI 

OEE TE TIE 

 بوقاب هنت وڏ كن اسوعو هنت رک كل. » ارسا ی دن را دذ e ا یاس وم
 هف اصا ك رلنا م السا هياع یس وم تضح ۳ ج رای د چم داب تأرج

 یتعب ( مولف ىلع ددشا و مهأ اومآ لع سمطا ابر ) ی دن ما 0
 هراعسقح یدابا اعد وید هلغاب ین کوب هر ۳ نب رالام كرل راک و براب
 ن راق زرو ی زالام هلج بودیا لود نس اعد كا وم ترضح ىأعلاو

 (ت اند تابا مسد )و ریطع نآرف و 51 او یدتا س اط هدرب یعود روط
 ی7 2 4 4 EES هک نم الع ز وه ل وا مس او

 هغب ر وق یمذ) تب ییا ) هکر کج یعشب ) ناف وط یت درد ) الغاو طك
 هک یرب رهردیغو دل وا شاط ی راکلءام ی روفط ) ید دا ؛ ناق ی ز نکس )

 یدیا رارر اولب و دژر ولک هف اصنا یدیا رار راو هباسوم هنب یدرولوا مقاو
 بورق نیراهح الغ واو هکلیا تاذع هلی ارسا ین هک دنک اص وصح
 هګراقدلغا بواکهب اسوم ترضحرلت اویدنا راشاشاب هکعتا باقع وارد وارد

 هني رلافج كرلت وب و هلدیا بلط م دراب ندهال ( او رمصا و هللبا ویعتسا )
 هرس نب رلتتطلس و هیلنا لاله ی رلیطق نلامت ةا هکر د دیما تاب ارهص

 ترضح یلیثا رسا نی هسا نیما نوعرف یدیا ر رر و لیست ود هلیق ریسیم
 ۱ لی کیا هنت کم رداوا هدک دروش ود گلاب و هنن دص قم دوص ند سوم

 یب نک بولک بوروت وا هدنکش وک ی هدنرزوا وص راقا هدرپ ین هوا 3
 لا انس E N OS لام ك ودن ک ھم موق لیل ارم ۱

 كنا هتشعارداق رکا رس رام وا هب ندن ارلب وس نتشیعم تلقو یس هقافو رەق

 ا روس لصا ل اردا 6 الا و یدرلبا نصل ويد یدر وا وا قزرو لام

 / رب طبق هلج صالارخا یدال نهردنک ن راداعتعا نداسوم و یدنارنیلکید

 || (نورهات مهق وفأنا و مه ءاسن ییصسفومه ءانبا لتتنس ) ب ودیا ق افتا هلی
 ۱ زر هد رصکشا هع رانروع وزرا ردن دالوا تال ارانب هدیج هل زب نعد

 || نکیا ه رزوا ككرادت وید زرلبا رهق نس هلچج هد وب زوبلاف هرلنا هلدهج رهزپ و

 ید ابعد رس اف) بواک یو هم السلا هيلع یس وم ت رطح ندق> باح

 || رای دکح انچا ند رایطبق مرلل وقمنب یسوم اچ ( نوییتمو کیا ال |ا

 4م ود دو رعصو ن در وع و د دراو لآ هک رب 9۹4 دعا



ETAT RESTS REGRESS REHEEEES 

ETE ۹ 

TT TES هک 

 نیعاصاوب عن او الا هاو لوو ا اکل اب یرثیا ویرلجاغایکب درس وک رح

 ۳ AO او رلد داوا بو: و یاوسررلبت ۸ ردو تولغمرا وداع ید

 | رلو داح هلغا وا درد ار رمل اتروارلج اغاورلسا ل 1 و انکلوبواوا اصع a هذقدلا هنا

 ه رعساا نادر کو دنا هز” و رلب دلیب یک و دیا لکد رھ

 كراوداح ل لو | نعد ( نورهو تر ی و بر نیل اا ترب ۳۳ ولاق ن 91 د > اس 2

  ترمضحوندارپ یرالاع عیجو راب دلکود هنغانا كن اس وم ترضح یس هل
 ۱ كنوعرفورابدنک همالسا وب د لدروتک نایاب یرکندیاقلخ ین وراههلبایسوم

 هک ردن یدروک نکو دلکح ك رانا ن وعرف سیرلب لک تر فن لاک ندش د |
 ۱ ندنا یدردا وا ا تسابس یس هح هد ردراو ر ؟یاغیا هلا یس وم ترضح

 هدد امو یدم ردشاوب ف هک هیودنکنوک قرق بول اف دن ارس هلت واو

 یدیاهدععاتا هنلوسر بول ر یهالاوهدعمراو هیاسوم تر ضح لواب لواب قلخ |

 یدیاررلبوسود ردقو نهوز وس هليا یس وم م زب ىدا نه هديا مته رل وع رف

 هنط ال یناو ىس وم هلا ىلا ملطاف تاوعسلا بابسا ب ایس الا غل با لدل اح رص

 هنتس وا كنا هک هلبا اب كش وک كسکوب رب نوا مب نام اه یا ینعف ( اذاک

 نیهراو ورع وط هکو ک هله نک-او ی رلکا بذاک هدنزوس یب اسوم نب ون ایچ
 ماع لب یک انام اه یرب زو هدکدید نره روک ردیم راو ی رک: ی رغ ندنب

 بوباب هرانمیلاع رب هنب رزواكناو تاشوک ك سك وبرب هلا ڭغا فرص ین رود

 یمن ندر توقاب هثن ز و كل وک ب وفیح هي ه را« لوا نوعرف هدق دلوا ماع

 دیو یک هنکوک جرات و دیاز موج هک و
 چ یدانعو رفک وب هر ات د یژوس كە دردراو یرک هدک وکو هدر یرعنذنبو ۱

 ت وعد هند قح بوراو هن وع رو نوراهو ىس رس یه اکو بواوا قب را جد

 دی نارد o ۳ هل ن دل ود ده نوک

 | كرس ۳ تم الع زوفط هب كم روتک ه ك ادر و ول رد زوفط

 | طذ لب ج وا یکیا یهاک لاو یدل وب تیاهن يرشو یدک مع السا هخ
 هک رکح ندکو کو هلا قم £ اب روم یهاکو ی داوا نوکر کد یرالاحندتلقو

 | یدلوا ناق فرص یر وص یرلک دا هليا قمغب ناق و هغبروق و تب و
 | ندقا درب رب هک بوش یدل وا ناسیع یرلک دا ناق هدنحا ل ارسا یو
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O CL HR NORE 

SEREF 
 خد ۴ لیلا هلع ۳ وم تروح aT د ردشهردن وک ےک کد

 عاص یریغ ندنآ هکر دعا اخر نردنوک یب یتعی ( نیلوالا مکنابا برو مکیر) ۱

 رداوانر ونک هفلراوندهلق و ی رکن رلهددوی زر ۲ کد د راتاو ی سوردق وب قازرو

 لاح وب نس شاوآ هاوید نس مس ی س وم اب نوعل ن نوع رد ندا بور و باوجوب د |

 هل وب دن ررودی وق هن ادن ز هجن الصواو نیروروا رم زاکس كس رولاق هلیا"
 ریس وک یا رداق هب هر هلبا یلکش قلا هد هرکسعو بويل وس تالمه*

 اهردزا مظعر توعار هرب ین وا خاس وه ترضح مدن امه "ولو |

 ی هلج بوش زود هب وقروق ندنعودلوااه ردزا اصع نایصع لهاو تولوا

 @ نادت ید لوا بوحآ زغا یرغوط هن وعرفاه ردژا لواو بوحاق

 كب ول یزب یسوه ار >| بوبع ها ددا ند دکل رب ا تولز یک بورم كلا

 یس و٥ ترضح ندنبودر و تاهم: روک هساهت كدا رزرو ۹

 راعیحو توو وصهتییح ىلا هدعد بو! اقهدنلکش اصص ہت بول !هلل یی اضع

 کا وویوشامق یرازوک راہ ورو بوعیح قرفتسههرویلالوا هدناهزیعود

 توست رعاحود( مل رحا بیل اذهنآ ) یر رهو بوش اش یرالعع نده رهج*

 یآروب درتساثم روس هرشط ندزبالو یز هکر د رحاس روا قوج رب و عا
 ردکمروتکر ارا“ وروداح رفاو نوعا ه راح هنعود كن و و توش ود هرب دن

 توشاهدعووندردکر ؟ كاا لاطوا ی رس اسوم ترضح هلا یر دخ ید «ارلت و

 وداج كس ج وا هڪل وق رلي ءب و ك شب نوا هدتبا ور رپ«, .دنحما ن امززآ

 هني ر رهوب درس هدا ل اطبایب رس کن اس وع یکیل وب بول وا مچ « راو
 | بور و 1 هم ا سە مالسا هيلع ہو۶ ت رص> ه دیدن او نود ارلهدعو

 تویلشأت هدر او هب اسوء تر تح لولب ول قلخبور ٥ دود ردعع اطهنوعرف

 | هشدن ددمندراو داح لوا ند تشه ۵ نو ندن ريح ب وي٣ ٥دا منه هسلان وعرف

 نوع رفو تولکهرییرلبنوعرف هلج هدک داک یرلمارب هرزوا لاحو یوناتق وند
 | هيلع نور اهو یس وو بوک هت لبا ت زو تک وشهد از ن درلنمزر اس نیما

 ک مربا لوب زوب ولکه ادیم لوا ماع برود اج یعودلوب راع وعرفو م السلا

 بودیغاط یلخ بونی روک یکر د زار یر ره هلبارانوسف ندنابوغاریراح اغاو

 بو شات هک هک و اراب وماموت دردرفاوكرازونیدیارب یردژاپ كناس ومت مضح
 5 اهردزا مّطعرب لالا بوعار هر ش اصعم السا هیلع یسوعترضح هدعا

 اهردژآ روداح لواو تورودشلوط رس وقىعان واك وعرف عور ود تولوا

 ) یکیدزتسوک ۱
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 7 a ا 1 مار زول ل هحاور) ىداند ۰ نس هلوا ل از جد

 1 7 0 یرا وعر و هک هلبا نواعم قند ین ور اه مس ادن رق ن دلها ودنک

as :رم  

 : تایوادق ( هک دب دزو هرو را للصم 5 دادعو E 8 کسو رو هدا ماعا

 یداک باو وب د سوم اب یدار واکس كکو دلبد ید ( یس وما تال وس

 یوم ترمضح ۰ دعب یدلوا ل وقم هد تف ق یرلتحاح ناناوا رکن ونو

 یا بر ) بویلباد انکو درداوا یی یعق ل وا ن كيا هد رصم مالسلا| ياع

 یر كرل °3ر و اش اتس برات شعب ( نواتش ن ا فاخ اف افن مهنم تاتق

 دلو که ره ا هرودلوا هدک دروک ی رانآی درو مدا ش االف

 الف ا اطا اہکل لدو فی اب لدضع دشنس لاق ) هدک دید را هل وا ع ام

 هاکشادنرف نسورا نهرو داوا نسرارفاک لوا یس ومان ید ( ا انابامکیلا ا

 ه زس رانارک زس رواوب توق هلهح هر هللا رګ ابا مزب و زس رول وا نل اغ هرلنا

 | رلتلو جز الو ک1 یتعب ( نوبل اغلا امگا ا و

 یا ا كل وخ او تنا به ذا ) كعشواو كامقروق ر اهنز سرلا | اغ هم و3 لوا

 ییک رم م الع ےب كراو هود ر ۳۷ ۲ رقو هدنسیدعا ( یر کد قاش الو

 ۱ رک دپ هل انیلالوق هلال ومف ) تابا كلت هدکم روتک هیر یک ساو كرس وک
 1 ابا الدرس کالب وس هلع الم ی رک وزوس هدنامز رکشدراو هن وعر هو ( یش وا

 ؟ دخاب كل ربمیپ هلبا قب رطوبو لالوا بیسهت.دانع ك بکنم لوا بودبا توعد
 | ید هادننسام قولخم هللا قا اخ هد ل لواو تونا وا ما وب د كاتا ر صفت

 1 بوروسک راثویق تولک ها لهای دی وم ۵ Çi ندو دلوا ماو ظا هما
J 

 یسابب بون وق بوراو هنیرا وا ودنک ی رع وط ب هشودسصم لز لازم
 ئ ص 3 ۳9 51! فو یوراهی تاد ردو نس هدا و نکلو تو و, عاصیارع

 ترعح هلا نح سا یسل ربا ثوشاب و بوش و روت نام ز دعد بول وه دلا

لت اور وب بوراو هنس وم نوع رد نور هو ی
 1 تب وش ولو ك وکلوا ¿ ا ھ 

 هنساح و تو رک هن 1۳ هل وک هلبا تع ز الم لی یبا اوف رایضم» و

 ندنک ند رصمو بوڪ” ی ریش 2 هدن امر ین داوا لحاد

 م البلا ناو سوم ت وص هادنا نوجا یس هصق لتف لواویز ارجاه
 نوعرف یابوربدایب و هلا قح ساو نکل ريب هل ود نک

 ٣ كت رک اصوصخ لیق ت رو نادانی اوعد تیهولا و لکج ندنین ان اوب

 یس و نس ر كيك هس ه دکد رب ورب> وید لی ی



۸ E, 

 كنوب و نرو ابطاکوب هدزرب مکو دور ول ی 1 یرحا اھو لوی 2 اع

 ه داکدب د ED EE ادعام 1 ی :

 1 ) یسواب اهعلا) بورلاد كم رداد a هر یک هداصع لاعت 9 هز |هس =

 1 ( یعسلذیح ی 2 ادا اهع)اف) یدلک باطخودیس وماب قفار هر ف 0

 ید وا اهردزارروب ر اصع هللا ق وح ت دارا یدق ار ہر ییاصع یو سب

aهب ورک بودی هلع ودر وف هناکوکیدروک هلا ,لاحو یب د اصع ىِ  

 یدکی ار ) و الا ارس اه ل برس ۶1 ا و اه رخ ) نکلو یاب ود

 | زرلیآ اصع یکی کاواینازب هنب هک همشروق ل آ هک لای اصع هن وراو ورلبا نعد

 یتلاعرد زا یدلا هاا ی اصع هک یسوء ترمضح ص الا سهن یدلروم ون د

 بولوادراو دص ارب نادن ع تانح هدور یدرمک هناکش ید واد تودک 1

 كغ ود راقبج هک قوص هکبیج کولا عی ( كح انج یلا دی يا و )
 تعالع هر رک وتار کن ر تورو ؟ قرفتسه هرولهد ام

 ۹# دک داتد ۰ ندهروک ید

 لوا دنامز ,ییدد راعحو ىدق وص هنسح ىلا م اس بلا هلع یس ود ترضح

سد یدروا قرب یکرونیا
عن اتل واناس لوا ندرلت وب و تعارک یا ون 

 ۰ ي

 كمردن و e وعد كن وعرف ةا توس . یاس وه ترصح تعد شو دیح وب

 | فوخهدنامزیودتا هدنحما رفاک ونوع ا كعرکوا یزوک هر « ریههوب و نوح
 ( یتط هن ا نوع رف لا به ذا) هرکص ندرلنوب تو وا ن وا كماعا

 هلا ت وع د هد قح ی وع رف ن وعزا لو'یدءازاو ید یدلک یب اطخ

 ردرالک درداق هرز ماکت رانا لا وسند هو الص تورتسوک کور ه نحو

 ( یوقاوهعب ین اسا نم هدفع لاحاویرمای رس یو یردص لح ر ڈا تر /

 یهر ویتلفجا لک وک اکب كد ردنوک هوعرف ی نوچ ب راب عی دپ د |[
 | یدو لیق رسبماکب یت وعد كرارفاکوا هلیا لر وریصو ردیک یکل مث ندش
 اعد وب درلت وسطا ددرت « دهلکارلن وع رف هکر دیک لن وع وط نال وا هدم طو ۱

 هنلاهفاو لاوقا كراتکو یدر ولب راطمت مالسلاهبلع یسوم ترض>ارزیدلبا |
 هدنروضح نوع رف نکیا قحلع وا یخ د و ید ر واد نکح هم ه دیاری ص

 يز وه وط ن نوه و طه رکص ندنآ بوذلشخ بوب اب لد ه دودلا مشتق دن رقا

 | ینلن وقت وطلواوب ران وسا ددر ما مزوسررفاک نینلوا هرزوا كالوس



 1 یک كنوب و ه كتل اح ول وت ویلوا e . ےہکدچ روا ج و یس هقاح

 || كنعاط انسروطیعب (ارانروطلا بن اج نء سنا ) نکیاهدنریحو ه دهعیاضم |!

 | اھم مکتاییعااران تسنا ینا ) هیاروفص ی وت اخو یدنروکشنا ہ دنن اجرب ||
 | هدلحلو ا عب ی دد ( نولططت مكا دار اناا نمد و ذج و ارم 1

 ا شنا رادقمرب ن هراورد_شغ وق ناب ر اک د وج اب و ردشم ر وطرلناب وجا |

 | عهروص نکو دنک هدنق هوا وب هدا رابط ويد وخ اب و نی هروتک ۱
 | کا ق ویدتکںواکج یر وط شفا ل واو یدلا هنلا وب دیساصع

 | تس ر ك هک قو زوک هدنرزوا جاغاهزانز ا
 لوا هدنز وب اید هکی دیا یج اغا نلت رک وب رل هجا وری د یدیا ىج اغا |ا

 هيلع یس وم تضح هل وچ رارری و ربخ وید ی دیا نات رک وب ج اغا نب
 | دبلع روقر وق هناک وک یدر و کک « دنرزوا جاغا شم مشی ك م السلا

 | الآ یا ) هک داکزاوارب ندجاغا لوا ام اف ی ا هب ورک بودیا |

 (یوطسدملا داولاب كلا كيلعن ملخاف ) مکفلاخ كنسی ىسوماب حي ( كبر ۰
 نس هدم اقم یک انیس روطو نس هد رپ اپ کر افیچ یکوراب اققا یدمبا سپ ||

 ع امسلانا یرکذل ۃولصلا ےڈ و الا هلال هللا و س نیب >
 نیلبا قلخ نس قیقعت هل اب و ( ساء سفن لک یز اهیفخا داکا ةت |ا

 مبین اص تن ادوج ومعیج الا ردقو جد یل اخر یرع ندش هک حب 1

 یتوک تمایف قبقح هک هلا رکذ ی اعاد ب ولیق زامنو هلا تد ابع اکب یدعا |

 | ن دنر بروید ردقج هل و یس ارج كنکودتارش ورت یشکر هو ردکحهلک |
 یدر اقیح ین رلب اف ق اا مالساا هلع یس وم ترضح ٠ دک دشدب تاطخ |

 ترضح للامتو هن اصس قح اعا یدراو هی ءدجس هلا عوشخو عوضخو |
 نیکو دبقوب قاخیرمغن دی دنک و یتکارپ كني دیک الرا دک دلبا لحن هیاسوم |
 تا ءاکی توی ۳ انا نع رطتعد رشا ابرار د د.> ول و هلع وہ هک یدردلب 1

 هلا رکفیکابار غ اا هڪ ووهلار FRE ی و هليا تەو ادم هز اع و هلبا

 لف كاردا ىج هل و نس ارج ه روک هنلع ی 3 ؟رهو لب نکج هلک تم ایقو

 یس وما تابع كلت امو) یدلبا ناب و E وتمارک الات ,ید ردلیب ود

 رداص ء٤ جدل وا ی د روب ود یس وءا ردن یهدنلا عاص قعد (یاصع یھ لاق

 یا نسرل ی اصع لوا ب واک خد باطخرپ هدعب یدریو ب اوج وید |
 اے سھاو اهلع وک وا )۰ دک داد نیسم ر ولب یرآ هز نال وا « دنا



6) 

 ° دور بزوع وط یزو كکرا یمشکنا ۳ و3 ره كش ترمصح لہ لوا

 اکس نیراشید ل زعراب زوق هکروط یجد لږ وب بویم رر و ت زاجا هنی بیعش
 ۱ مدا ن د ران وق كک را زس ی د هلوا هلبا 1 رلزا كتشاعم هک ان ۲ لک

 : .لوا بور وتوا جد لين ر ماسلا هلع یس وم ترصح هدک دید هل وب هد اف هب

 ك اسوم ترضح هلهجو وب بویل وزوقیشید رمشیکیا ینویقرهكبيعش ہدلبب
 هدقدلوا ولت نود اتبا دن یبمشلش ب اوا قرا ندان وي كسعشیرانویق

 هب ورا یسوم ترم هلبا كیدر ون وک لآ اصعرب ندمرا,اصع رک هیورچګا
 بیعش هدقدقبج ه رشط بوروتک ی اصع لاتچ ی ئاب رب ند رلاصع بوریک
 بورك هب ورا رارکن یسوح ترصح تولد لا نیس ربع ردت اما اصعلوا

 a نیعش ت سه تولک اصع لوا هنلا هم هدک درسا قلا ts یربعرب

 هل وب توصر و یاصعو تویلوا دیقم یس وم ترضح ٥ دک دا دا

 ۱ o 11 را ام تودردتناما ۵ راصع ل وا توراو هج رادرآ تیعش ۵ دک دلکح

 ۱ ےنکح كامل ەن دیا یضاق كسرولك تسارهیک ره هدلوب رخآ بولوا عا زن يح

 1 ب٫وزد وک دتشرف 7 ° دن روص مدا ل اهز ی گز دیکوید ال وا یضار

 كع ارب هر هدن راک دابا ی وع د یابصع یسوم ت رضح هليا بش سا

 ۱ ترمضحبوع اربهرب اضع ىس وعهلبا كعد ردگنااصعهسرولس ها رکعنقره

 بورد اق ند 7 ی صرع یک یغودن وص مال سا هيلع س وم
 0 هلا قد رط و

 : یکود دردت اما ام ۳ بونود a دم هني نیعش توت وا مکح هب ا وم مع

 : ناصع لوا تواکهش وا كل عشنترضح ° درش تروص ۳۳ ردر هکندنا ول

 : a رک دک لوا ردراو و اصر كو هلا نوس روط ef اما هدن ول ب ور ونک

 لی اکیمولیث ارج هدنرزو | لوه دق دق رچ ندرمصمرلیضع» ویدا سعد نس هرو

 | ترضحهدتا وررپ ورلشابا نا وب دیدیا راشمرب وی اصع لوا هدق دنلوب هلا |

 | شم ریو یی اصعلوا هدکدردنوک هک وک نی رلن ویق یی اسوم ترضح بیعش |!
 | هل ابویدیا شل ر امصا وید نس ه دزوک بوروس یرانوبق هلبا كنویو یدیا |
 || یرعوط هرصمهلبا یرلن وبقویبباوتولبا ینوت اح مالسلاهیلع یسوم ترضح |
 | ه دنا هجا وا ماشخا یدشنب هنکنا كنغ اط اس روط ہ دنوک مش یدلکح |
 | وا تبیهو ر هنت روف بولوا قوغصیفو قا وکارف مک جک لواوراپ دنلکا |

 ۱ ق اهعج ہک یدلبا دصق ردقن ره مالسلا هيلع ىس وم ترضح دنکعما ال, ۰

aE 

 6( هقج )



 ِ ذل داب جا ا کود اف 4لا ص اط وسر ی کا لو رد راو ید راکسرپ

 | هلقحتب اع زسوکاکب یراکیلوا مالسلا هبلعیسوم ترضحندنا رداکد ||

 | ی راک لوا ه اس وم ترمضح هدک دید روک ی جا یم رولیجا یزغا |
 | یسوم ترضح لالا ی رلب دقاب بوروط ندهجا ربا رلودنک و رلب د رتس وک |

 || ویق بوراپ وق ندر یش اط لوایدنوصلاوید یوقلا هلن مسب م اللا هیاع

 || یتوقتوبنالاویدبا لکدهنسن قحا وق هلا هبن اسنا توق دج کایدردیک ندنرغا

 یدر اوص نرلن وبق هلج كبعش ندنا یدلک یالوق هب اس وہ ترحل
 هدنسهکل وک ج اغا رب یس ودتک ودی.دردب و ۶ هی را وا یرازفل وا ند دلج و

 | یکیالوایدب وط SS تیک اتق و ید تا تخا رتسا بوت اب

 ار وعص ن 2 ید ردوکوب رد روم کید لوا راو یدیا ار وفص هک یرب ل زق

 ۵ تیقمامرجاكي لوعدب یا نا تلاق ) یدلک هی اس وم كر ەدیا با |
 اکسو هرب وت رجا یرتوا ندکغ ود راوص ز٤ راراوط هک رمسا نس نم ان اب یحی

 یدروط ندنرب مالسلا هیلع یوم تصح س یدللب وس وب د هیایآ تب اعر
 | تیعش ی د ردلیپهل | لصق ى ا ارس ی دراو هنب وا كيعش بولی چ
 | ندرلل اظ لو هک هةروقنەي یدید ( نیل الا مولا نم تو ف ال) ید

 | اص وصخ قفل نسج كلاس وم ت رضح هدعب یدلیوس وید ك دلت روف |
 یب ( نیت اهیتلبا یدحا كصکنان ادب را ینا )ب ور ویکی دو ینتح الم |
 | یسومترضح هدکدید نزتسا كیا حاکن اکس نس ر كع رق یکیا و ئ

 || نکلو یدلیا نایب یک دباق وب یتردق هکمریورهسو هکبشلواو یب رقف كني دنک
 زا ارشع تمعآ ی می اغ یترحت نا لع ) مالسلا هيلع بیعش ترضح ||

 یک : رلنوب ةو لع اتمدخاکب لیکس هب وط هن ره كع رف یه ) دیو ف ۱

 سر رویت و نوارکاو نیرر و یع زقاکس هلیایط رش مک

 | یسوم ترتضح هدکدید ردنکوابا ودنک ك نس لب یکیا ل واو ردغطا یخ د

 | هننیپ اک كنب زف ب ودوک نی رات ویق كبیعش ماع لب رکسب ور واضر هل وقوپ
 هلا تم د> جد لب کیا لوا توم وبا ادعام ندنک ودشا نم دخ هل وط

 | نیاروفص یر3 ل كش فرخ ه دقوراو لس نوابفاق دا لب
 | كل هلص ی اقلعتو اب رقا هدب ب ولاة هد اب ىساتا ی ات نام ز هت بولا

 ٠ هدن ول ځد لب ر رد همد وب کالا الاخ ه دک دتسا تزاحا 4 دا نوا

 : بود نوس وا كنس یراب زوق قح الوا لصاح لی وب كع رلت ويک هک روط
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REISS SSIES 

 NAREK ی رخ

SFI 

(A) 

 ماا اب رزوا لاح وب یدنک ك رهکخ تبشخو قوخ مس هداوزودازو
 قح سا لاطا ق یدشا ندنساب یا زد یر كن اس وع ترضحو یدشرا
 ه ہن روص ن وج اول و زول تالاب يکيا ماللسلا امهیلع لیٹ اکیمو لیٹا ربچ لا
 هک ا وم ت رے > راب دک لر هلن وس و رلبا ندا وم ترمضحو راب اک
 راز وک ند هر یدنش ی دراو هد واوا السد یدتشا ی زاوا کاران

 ندنا زرواک تدق اربا هلت اف امازون ی ی ی را ا
 یدشآ ل و اکیمو ید درده الا و ع مدآ م: یدلتنا لب روا رج ید روصنررلعما

 ه دعب ی درو ربح ول دزولوق شده ار هد زم داو رد نج را درع م دا م

 یدا جد وا رلید روض ییکودلک ندنفو ی دا كاس وم ت صح هدرلت ود

 ترضخح رلنا اماه یدنبا ناس نع ودحاف ندير كن وعرذو نکو دا ید وم

 راب د دل دلت وق ندن وعرف هک مشوا ر اهتب زنوج حق د یس وق روقكناسوم

 یقلیقیو یتعلقاریا كني دمو نکودب اینع و وطن . رهش نی دهلوي یرلکدتکو

 ی دچک ییعاس رب كن یک اتق ورلب دل وسنک ودیا ولعب هشبب و روي
 ردوف هدعا روایی اس وم ترضح سد یدت هسد جاعا ول وا ر یرال و

 و د هللا لع ا هک ردن ره یس وم ترضح رب Ef ںولکح وی دز رواک یدکش

 یوآ دا یدتبا دان رق وب د تو ءا د هک ولک دن وید اک ب اوج یدرعاح

 ورلدا ی دو یدمب زکودب رک و ی دلب نک ودتک كرلنا هک هچ رکا یدم رو
 كنار هش ن بم ندوش رقیداوا حایص رز یدنلکد یدنأب هدنا بوم

 | کوراو هات راکر و یداکح بان نا ید سوم ت یک ح یدنروک یس علو

 یروس یروس یرلنویفو یز راوط ل رهش لوا ندنا یدلیازارق رادعمر
 نی رلذ وبق رازق یکیا ندن رلحا الاو ی داش اب هقَعل وص ند ويف لواو یدلک

 1 نا دتا فقوت هت الوصیر و۲ كملخ هلچ راد درا نب زراوطو

 | ىر الا نوصت نس نعي یدروصودد ( امکب طخای) هرلت وب یدراو ورلبایسوم

 ءام را ردصت تج قس ال الو ) یدلب وس ولد رس ند اوص ی زکر ر وط

 نر راراوطیسهلج تفلخوب هکر دود زعداع مزپ هکر هب دتیارلنا (ریک مع شانوباو

 ۱۱ نم اب فیض رب رب و زواکدرداقهفم راوص یزع ر اوطزپ هجیمت بور اوص
 : هدرک رل وق م زب و هلک ی کر ر ا EEE قردق هدکنارد بنش یدا هکردراو

 1 تخ س ەداد ز یدسا ی زوس كرلتوو یسوم ترمضح سا ۱ هر لوص هلا قفو

 ْ رلب ی و زدیم روو وص هدر یربع ندن 9 تعقشو

RS 



 ی تو نود تا نیت و ی اد تا نا ی ته

(ev) 

 هوس

 هود ب انج هلبا ر اه ساو دوو ی دد) دصع و د یدلوا ٌتعاد نا لث

 ی دم رو: هنسک ند رلب ط. 9 هلا ۳ قلوا هدرباهن رب صوصخو امأاف یدروازوب

 م اللا هيلع ىس E یس هت ريا ی دعلب یک ودلبا لتق ےک فو و

 یلعبق 2 ھن یدزو ف e وا نداد ارنسا ی ی لوا نکدزرک 0 در وش راح ۱

 درم یدر وک نیا! تس ود ترص > 3 و ء9 و ید روشکود شل واه d او اه هلا

 یک ودا فب رح دود مالسلا هيلع یس وم ترضح سد یدر ا واب بویتسا

 نوک هکنود نسن وغزا ه راکشآ ر نسعد یدید ( نیما ی وغلكنا ) یدلبب

 كح هان هکب دان رف هدنوکوب هلو ءان وا تس دمعا eA م: جد

 ت رطح هدن رطاخ و یدتشا یطبق ل وا ه دکدلبوس وید كدا وب یش

 هنک و دکود کل اسم لوا یسو«ترضحندنا یدشاظء> ین زوس كن اس وم

 یدع یک كکو دردلوا نسیرب نوک یکن ود یسوما نب ( سم الاناسفن تلف 6

 توش هن وع رف روقلا لع و یدارا دان 2 3 نش رسا چ لو د ف ی

 هنع ودل وا رداص ز وس وب نر وا تم ود تارصح و یدلب وس ر ر ی هصق ول 1

 او ی مد دز

 21۳۲5۲ 2 هو SEETHER ته

 | ک ودردلوا میک ین وعلم نل وا نوک يک ود سر یدلبا ت د اهش یس هصت

 | هک انق و یدیاشم الوب هلهجو رب مه بوناواراشتفت هه و یدیا شل
 : «اردلوا ف اسوم هرکس رواو هدنفیداوا ررعع یکودیا یس وم ترص>ح یدنلیب

 اا یسی رپ نا دلین ایسا ی مدناسه ی دار و تصخر هنک ولی رب لر وع زد

 كل ىا ج رخ اف ك ولتقیا كب نورع اب ءاللا نا ) یدلک هی اوم ترضح ||

 | یدلبارعا یلتق كنس هب هسیک ك ولب رب نوعرفیسوماب تعي ( نيحهع انلانم

oنج بر ل اق بق یاس اخ اھم ج رگ: ) یدلب وس وب د  

 قرەنو اصو قراقر وق مالساا هلع یوم تره> سا ) نی ازا موها نم ۱

 | یدتبا تاچ انه ود رروق ند رام اط وب یب برات و یدتکیدقیج ند صم

 یدلورع وط فن رهش ندم ی ودل وا نکا اس م زلسلا ةبلع ا و لا ۰ هللا دارا ام اف یدیا زلف كاردا نک ودنک هدننفوآیدیا نایزبا لود هک هج رکا

 نعد ( لیبسلا ء اوس یب دهب نا یب ر یسع ل اق ندم ءاقلت هج ون الو ) |

 اشا دلوف ىدا لك ىت ود اال رقهسو ولا یک ر



 یر

 || یعاونا یعب بو غاح بوید بوٹ رجب بدرکس هیت درا اسوم ترض>ح
 ن درا بط. قر اوف ی اط هلبا لاح وب تودنا دا روش اطل وا تولد را و

 یقیساروئویس هدوک كن اسوم ترم یس رب ره بو | عواهترزوا تعمر

 یس اط لوا هعفدح اق ر ندٌّصعو بوک تواا ی اولا اس وم ترضح

 كن اس وم ترضح یک ره بوروط وال یرا كنب ر جد نالا بوروا |

 ۱ یاس وم ترمض> لی ارسا یب اما یدیارلشادا یھت ت وروک تما رکوب

 كن وع رف نکلو ىدا راشم يا د ندنرلتم الع نج الوا ممغیب و بويكا

 ٠ هک ی هکد ود قجالوا زی ربمغین اب ید رارابا بجا تغ دل وا یک یلغوا
 1 هدن رلکد روش ود اهن یاس وم ت رسطح هنيو ىدا راس ود هپ ههبش ولد

 || ترضح یدیا رای وس هلیا درد نتن ا۵ا هاراودنکو ینا الض كنوع رف

۱ 

0 

 ۱ ندنن امز مالسلا هیلع فسونارب زیدیا ررب و باوجود کالا رعصهران وب اسوم

 || هن اس قح هلیا كلبا بیذکت نی را ربمغیپ بوزا یوق لبث رسا یہ رکص
 زا هک هلی وشیدیا شام نوب زولیلذ هدنلا كل را طرق عی رل وع رف یرلنا یلاعتو
 || یدیاررردکحمرلنا هلج یتتفشم ایتدویدیا ررونلل وق قرا ندلوف ییئارمسای |
 ۱ نادل الن ون زیو یدیا زارولیقا رت ات هی اسوم ترضح رانا هک یدیا وب لتصا ا |

 | یدیغوپیرانبعمیرغ ن داسوم الصا یدیازروشلغا وید زرولوا صالخ ند
  نوکرب نح یدیا قئرا ن دن_شغ اصیرلج اص یراذا هرانا رایطبقو ||

 | هب وع رف زم رکن وب و یدیا شع وط ندنس اب کرب ندای ارسا یب یطبقرپ |ا
  یدروک ین وب یس وم هک انفو یدیا شمروسیغ وط هی ارس ويد یدلیا تنعل |

 | بویلیا تج مم هلبا قل واهسیک یودلیب نالس نالواندلبث ارسا ی لواو
 یطبق ل وا الا وآیدلیا ماربا وید یتوش ربوبلاص هپ یِطبق لوا ندنا یدر وط

  یسوم ت رطح سپ یدلیوسوید ردشمگ وس هزع رکت مزیوب بودیا دانع |
 یاس لواو یدک روت ود ه داکسو هد هن وع رف تنع ی دشس مالساا هلع

 هلذلواندرولشابوالب نوملم لوااماف یدک د یکیارب یب یطبق بوراتروق ندنلا |
 | ت رضح ندنآ یدب هز ره وید ی ه دليا ه وعرف نس یدل ر اص هیاسوم |
 "یدروا هلبا قو عود ینا ( هبلع یضقو یسوع هرکوف ) مالسلا هيلع ىس وم 1

 | هنک ودل وا كن وب یس وم اماف یدروک را همه یت اج بول وا درم لالا یف ||
 ۱۱ هع روهم ید یدروط ی دد اط تقلا لمع ۳ اذه ) ی دل وا نو رحم ٤

 ( ناطش )
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 لا اکسو رد دک واب رذفصلع وا »دل ناب زانو یر رود ن داتف ییاسوم

 نوگ اه رګ یحیی دانا ردع وب درد E ورو ۹ ا هدنک یو دیار وا

 كاش وه ترعەحو یدرد و نوتلارفاو هنفرطر ورود وا هد احر تاتو

 یس ودنک هسروشا ۰ هارد a دشا یلعع 2 زات ون در وا تب 5 دا ا 8
 ی

 7۳۲۳ روس تا رس سا دن دو ۹

 ج
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 لارج هلا قح صا لانطا ق هود هب ان حر ید افتعا كن وع ردو

 جمع

 سوپ حس سبب سس سپس

 تومن )جو رج رو هست دا ا

 سیمی
 رگ دی چ چ

 E8 واكد ئالا اص هب نعآ تومایا ددر یدلایروق را هر 8 7 اس 5

 هنا دن تام البلا ملغ سوم ترا ز یاب زیرو لا تش اوژ ناتشمت# و 2 لو 33ت ی تربت تی
 جسم و

 یدرنب وس نوعنوط نوهنوط هدنادز کو تب وس ید یداراو و ما رادومرپ

 لاو رد اشیا نام ود یدا یا ا اد هلا ا هدامز لوا لصا |
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 ی داخ بط با تب امرو تنعر ءاغ یدلت روو ل دلتف هن یعوع ت روح

 اصح توت

 زر ووا ات ها حجم دز وعمو كن وعرف 4 .داوا زا رو رسم 2 وه رس هک دنک و

 هلا ت اعر هلءدا رسا 2 9 ید هدا رم ےھ ا ید وب ل و صو ا سم« بیسیم س سس
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EE RS ید رپ د هلی هن ام 1 رج یرلٌشاب هدر ی داو ی رابطو یدر دا رد 
Die 

 ند هلج ۍدږارا ر راو لاعحا هنغج الوا ریمغیپ بوروک نر راتع الع صعب و

TOT TCS NTT CCروم سموم  
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 ندز و هک یدنا هدهج ردررب او ین داكم السا هلع ىس و تروح یر
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aga هدر aya ل اسس وع هتبلا بوش و د هپ ههیش ن دن وب رلیظبق سد یدیا نه زا س وک 
 د اص ہا یکم حب و

 یدررول یک رالب د لوا مس وا تلع یرهعرب دوا و سر ۲ تم هدوک

 ترضح العولحقح ندلحآ یرلکدتایواسوب دید !زکر و هلهحو و

 بوی وص ه دری اهن رب ن و چا كم رس وک ب ار و ی دنعس> كناسوم
 ه دنیوص لين بولوا نابع یمودنک بوب وق هدن زز وا ش اط رب نکا ءو

 | بوج اق بور ونوک هجيج نام زدعب بوتقیات | کلم کس اط لوا ه دق داوا وا
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 ئ مکلا هج ۸ح ی رف دلب وح یر و ع ی زو نار ع یر هکر دنوت اصل توقف

 : و درد هيسآ یز ا زخیرو یره زا مط اف یس ه دل او نیسحو نس> یر و :
 نارا اخ دا( یدلشفب هر هنا اس وم ترص > نوعرفرک اتو زدرلشهروس

 تا کی ی ا کادو وا وو یخو ناوک و ا اواز

 هسا ولت دنا یعس رددنو یدعا د_بلوا ران وزو کی روغ یتنف ره ن .کلو

 عضار ۱۱ هیاع اتم رحو) مریطع ن نارق هک ددل هنا رعآ یس ھم و

 ۱ هو یو لزا نوچ عیب ی ریغ ندنسس انا عب ردم روپ ( لبق نم
 | تو ات ىس وم ترضخ الا و 9 د كدلدا مارج هباس وم ترضح

 هليا تباع ر یک ىلغوا ت ول ول یا نوع ر یا د هبح هز ل نط لبا

 ی” و٥ 09 ب وز او هکمر نها یرلت روعمص+ هلجج نکل و نع ود وط

 یس هدلاو نعودعاوب رر نها یب اوب تربطح تول اق هلا لاحوبو ینکودعا

 بویکد یت ؟ ودا یلع#ا ونک ام ئ تولک هب ارش نوعرف توهم ۳ هدن دتشنا

 ۳ ۱0و کن تم یا حیا ات

 | بولا هللا ب اسوم ترضحت با وب د ند دیا هب رشت ج الغوا لوا 6 لب

 یر لای ب وف تروح نکر رتسوک نروص ۾ رح تول اص ھن وع ہضم دو

E 1 Aدعا لر دس  aهلج یی  | 

HLL NOS PEN SDE یا رس ه دل و كم ۳ هیلع یسوم ترضح هوا | ون اخ ENEیدر  

 ترضح هک دک ید نوعرف یدندیا مرح هیودنک هلبا رلتعلح ن وک ان وک |

 | لاحو ید با توقا همیقد « زیاد قفر قنات هن زوب و هد ګه اسوم

 نوعرفنوکرب یدرک هنا ترد ما یدوس م اللا هملع یس وم ترض هللا

 وحوق تو وا یاس ومترضح یدناشم وتروا لف دن اک ناول دن د

 ول ن دارا نالاوا ن واخ هدنآ یدیا شم وق مدت وا یابد 1

 یدیا رار اقق زد هنر رل رب رب بودبا هده اشم تیکت هت یدیا راراقن هنز وب
 | توسد هل اععض ار وعرف ید ازوا یی ك وص RE ود ترضح هدتا اع ول

 ۱ عا صو ودردنا ه رپ هلی رض نش اب هلبایت وق توبن یدکح ی رع وط هب ودنک

 هډ واو هنا هناخ ناوب د یس درق اشو یما اچ هیت (ط زنعارب هز وب هل ایا

 ندن واسو و یدلبا یا هب روز كن ا سوم ترضح,نوعرف یدل اص

 || مزیورلب دل وب تصرف هکلیوس هسیا رل مج نروک ی دقار هغ اشا ندنزب د
 : ه هجرد رب نوعرو رلد دل وا عج هتش ابو درد وب هتشدا نالغ وا هگودید

 ( هکردراو )



(۳۳ (( 

 | یدیارار ریدلیب هن وعرف یر وماهل وقم وب هک: ديا وب ییصا یدیا زرریو ربخ |
 | هنرشیج هک وک نیط ایش هلبا كیا اع د لس و هیلع هللا یلص اینا ر ورس ام اف :
 | بوغار شتاهش ررژواك رانا هکت الم ه دک دتسا قیعتچو بولوا نت وب لو |
 بولوا یروت وا ندنا یرلکدید باهش ناب روک یکر ش ود زدلب هلبا هه تح ۰
 نوعا ج ر یرلت اطیش یب اهش ل واز نعا ( نبط ابشللاموح راه اناعج و 2 ۳

 ساردر اکشاو ره اط هک دا و دا رس جد ندنغ ودنا وا ن اب وب د زررودنا

 ٤ ند راسو یزو ای روع یدااربخ ندنس هصو توات 6 نوعرو ٤

 || یف ارطایدراو هنیرصق یهدنرانک لین ین وکه نشود هبا یرلمدآ نال وا ۱
 ی و ات لواو رلب دل اص راک لالا ین یدلک تسار هوب ات یز وک نکردیا مس |
 ی دق اب یدحآ ن وع رف هکابتق و راب در 3 هتک وا كن وع رف تو زاعبح ۲

 یدقارب تب هناکوک نوا مالسلا هيلع یس وم ترضح یلاعت و هن اهسقح ||
 ب وروک ی رو توی  دنل اچ كن اس وم ترضح یدلا هنا ها ندنا ||
 هنسا رععو هن وعر و ,ید : روک هب ها قارون لوا اما یدلاط ه هر یح یانرد ۱

 لر ایم ىدلا هنلا ی گن وعر و یاس وم ت رطح هدعد ید روک الا ۱

 1 ۷ هک هک ره یدلاح هن را هر اب یک هم یرار ایل اس ناقا ندن رغا ٤

 || ید ب راکوا هلبا یعاسی راهراب كرد لوا ید رکد یراب یزغا كن اس وم ||
 ۱ كم السا هبلع یس وم ترضحو یدل:ر وف ن دنضيم یرف كن وعرف س

 | تد ومو ٽو را دشا اق هلا ن دلا یس هلج یدل و اعش هنر ا یببس |

 | نکود دلوا رام اماق راپ دش وا هنتسوا كم السلا هبلع سومتیضحهلبا |
 | هدنراکدلبا مارباهنوعرفوب دردبس هکناود كنس كليالتق ینوب وردوب نالغوا ||
 || كلو ىل نيعةرق نوعرفأرعا تلاقو ) بوروک رج ییلتف ی دكناسومنوعرف ||

 || بوراولهنوع رفنوتاخهبسآ ی روع كوع رد (اداوهزعتواانءفن نا یمعهولتفنال
 1 بول وا یر ورس: :اکوکو یرون زو ک رک هلش هد اکی همردل وا یی الغاوب
 || كج هلک ند و ید یی نوع رف هدک دی دزو هروکرل تعقنم ندن وب هک دب اش ۰

 | اینا رورس قح بوتس وک نت روص رکوب دردراو مج اتحا هن ےب هتعفنم |
 ج ایتحا هن ن نوعرو٥ دنیح لوا کاکو لوا ت اور نداسو هبلع هللا للص

 | توکس دوخابو یدیا هیلب وس یک ن وت اخ هیسآ یخ دل وا یدیا هبء دردراو |
 رد رلشنم روس و د یدلیف ی زور ن اعا جد ک١ لاعت ها یدبا a مط بودیا : ۱ ۱

 یول یخ كني ران و هد دنل وا لاوس ن دابنا ر و رس نوعا هبساو ۱

E 2 2 EE 7 ت 



 هک اتقویدیا شک قریاق وب جد یزو یربع بوقیح بواعشو د هني رطاخهلا ۱

 ۱ یی هعذاو یس هرمشبه یدروص وید لدل یی اس وم ترضح یدلک یسدلاو ۱

 ۱ رکج ی وس ه دا او سد یدرب و رمخ عودا اص هرونن یرون ل وا بور, داو ۱

 : ی روت كر ه داد ارف ود نس شم ارب دوا م امن اج یو نس نی اا یع کوک | ۰
 : یا یدح:اص یرلش اب ا زوک ن وا نیک یشنا بوق اب هنس ور او یدحآ |

 | «دنجمارونت لوا رروط هلبا یکشپ مالسسلا هیلعیسوم تریضح و ۱

 || بولا شذا هراپ رب هنلاو شارد لا اص وصخ رروا قرب یکر ون یت كل رابم | ١
 || یت وم ترض حو یدلوا داش یس هدل او مدن امه ب وروکش وخ یتمانپ وا :
 هلی له روک ی رال احوب و یدر نما رفاو بور اقبح ن درونت ی اللا هیلع ۱

 ۱ هللا سب ویدی وق هت وبات هليا یتاودا توا وا هدانز یاک و هي یلاءدو هن اعس قج

 | كناس ومت رضا> نارك رع لوا مد نامهیدق ارپ هبا ردهلیا كاپ داقتعاوب د ۱
  یکهدنحما توبات و یدلیا تب اج بوص اب هني رغب یک ف دص یو ات
 ا لوا هدب اع وب یدلبا oF اص یک را اوهش رد یهدفدص نس هدو ۲ لر ام

 | ی دلت لباس وم ترک یاو و وا هم ی
 ندر یحدیزدلب هدقدلنا هب برد یس و« ت رطح یدیآ رارروط بود هز وک

 || هنوع رف وید یدل وا ن الغوا لواو ب وروک یل اح وب رام یدل وا بث اغ
 كوغرفام اف ی دلوا با اغ یرا افصو قوذ ران وکه حج لرلی طق بول وتم

 | ید روس قت را ندشیبخ ناج ینا هک ی دیا راو یزق رب قجا هدا د راد
 | رد اق هنج الع كا ابطا هک ی دنا شل وا التبم هز وب واراکو ار ند لوا نکل
 || یمالارخا یدیارلشم ال وب هر اځ رپ هنعفد هلبا لانمو لام لدن و ردرلتم 4 وا

 ۰ نک هلبا ه> و یربع یسا ود ك درد ود رلنا ب ول وا تەح اھ هرامعم

 : نالع وار هللا ت وب اب ه دیرانک ل ن هش ود ام اف بولت نا ودیا لک د

 | هنص مل زفوب یرابلاس نعپ یر ا یزرغاكفجت الغوا ل وا ردکرک هسقیج
 ۱ رلمحم نان وا رکذوب و یدیا راش۶ا تب اکح هن وعرف وب د ردکر که سل وا اقش
 ۱ ه دکد وږ و نغج هغ وطه دنع اس هن یسومترضح رک او یصوصخوب رکا

 || زکربمغیب مزاتهک ردوب یب اوج نس ردیا لاؤسویدیدیارلشا: ندن یغج الوا ه
 | بویلم یر هق الع ندنز وب لوک كنیط ایش ههلکهن امز ینطصم د

 | یررب رب رهتشرفیر هن داح كج هلک هروهظو یدر راقبج هکو ک هدرلنامز لوا

 | هرلنه اک ییاطیش و هرلمهم ب ونیا یدیا رارب دیا نکر وش هلیوس هللا

 ( ريح )
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 زا هتک اتم یا لس لس
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 هراز ا هلا تس كاب ب وینج ههش الرصا ه دک دشود هنلک وک e هدلاو

 3 یش وه توت اصندل ارسسا ی بواول یرکلودرف اسعءر ند را باھ ہک ت وراو

 هک دلبا ل اوس وب د ین وب انو نسرلنیخد لوا بويل رعت اتوبار نوا
 یطبق لوا هدک درد نب روع ار هریکد نت وڌ روق نوع رف زدراو ےنجلغوا

 | هتشيتفت رلهگالغ وا عب هن رله دآ نوع رفر وعلا لع یک ک ودرب و یت ولات

 : تو ان یس هدلاو كاللا هلع یسوم ت ر صح تورآوهرللاظ نالوا رومأم :

 هللا هدارا ةد یا كل وس یک و دیا راو یلیعوا قحهعارب کدو یک ودلا

 یدلش اب هن راشا هلیا یرللا یدل وا رداق هک هلی وس الصا یدلت وط یب د هلی |
 | « رمشطندومق وب دقحا هناوبدرلددوقیرلمدآنوعرف كم روک هدلاح ویت ود

 | لوا هی لاطاق یداشاب هکلیوس لید هن یدراو هنن کد هکنامهراب دو وس ||

 یب د رارک نکلویدشبا یس هکل وس س هصق توب ان یدشتی هزل افت |

 : ید هعف د ول ید ود هب واوا نالو ن راک توج اسا زار ندن ونات یدلت وط

 | یدروک لاحو یطبف لوا سیرلپ دروا هنش ایوب د نوس رولکرپ هج راب دوق
 هدن ول ی در و وا ت وا وا رد أف هک دوز وس فن تو ر او 3 کد نكح

 | ردن الغ وا قج الواممغیپ ل وا هسلکد میم ن العوا وب بولیب نکو دیا راو
 | هقح وب درب و نامااکبهلبا تک فرش بودیاندتما كنا شب رتسوک اکیا بزاب

 لا نع نهو لحر لا و») هرعطع ن ارد ىح یدزوتک ناعا کا توش :

 توانه اس وم ترصح لوا لحر ند نوع و لا هس هک رک تأ ( نوعرف 1 :

 | یس وم ترمض> ه دبن اچ وب رد راشلبا نایب نر سم وید یدیا یطبق نزود |
 یر رو كً وع رف نکردیک ییعوط دن وا هل وات یس هدلاو كم ال لا هبلع 1

 || ترمضح ب وروک نکر ولک رپ ن دن وا ودنک هليا یشېتفتراقچلعوا ین اماه

  نکلو بوقبچ ندن وا كنارعه دنت اذدح نام اهرکم بوبلیآ طبض هلج وک 1
 : كمر وشد كگ ORAS هب ول ات یس ا اف XL ai هلع یش وہ تا رضح

 | كت اس وم ترض> هدقدراو هپ هلع لوا نام اه سد بوق ا نرو نوګا

 دم

 ت رح بويع دالر ادن ی ربع بول اط هری یش ادن رف زف كج وب 1

 ق وا دیعب یلاقحا یم واه دروتت ب ویلقوب برب ره هدکد رکموا لوا هوا ||



 ندرلتب رفعبودیک «لرب قانمسساو هاب اب یرب ره بوتا تام نوک قرف
 ن ابعش نیط ایش تبق اع تولید نام رد هن ریبعت كش ود و د دیط ایشو

 1 نکح هک هدوحو یبسوم هدکذ یک یتعاس حواكن رک و هدنسههک هعجوهدنیآ

 هرامعجعو هرانه اک بو دیشیا نیط ارش نکیارل وتشههنیراربرب یس هکژ الملوک
 مت و هلیتس ارزو نوع رف سد بورونک ربخ هنوعرف یخدرلنا ب ورپ ورخ |

 لرم دک دلک هک نانل وا نایب لوا بودی رب دن ےکح هلیس امکحو
 زا اتوا عاج ههکو بو راقبح ھا رگ رب نقلخ هلج كنه ردنکساو
 اب ودک دنا رسه د هر دنگسا هح اهنیس ودنکو توریآ ندن رنو وع ٣٤د

 ق اید ادن كاد کكنا یدک لراصح هک نارع ییساابكتیس ۔وھ سا |

 هک و تودنآ هش مکش ید اکا اما بوا اق هدو رجا ل وا هلبا ن وع ر ۵ |

 هن وا نار هلا كعد + E یب بویمراو هکب وا بوت اب هدنس و كی ارس

 قانا بوش ولوب هنس ورة یارس ویلق وب یارعین ون اخ نکاوبویمراو
 | ترضح> هلقح هدارا بودا نعم اه ہ دنیح لوا هليا كعا اضت یرلسف

 ندم وجت ریاس وهلیار ون هدا ز هدنزوب ك وک نابه هدکدشود هنج رانا یس وم

 | ن اغفو دایرق هدکدر وک یزدلب رام نر وک بوغ وطیزدلبب هلته ترا

 | هسا یو اخ هليا نارع بوش ود هل ول و هقلخ ميچ كد هح ابص ب وديا
 | هدف دناب وا ند هم نهزوب نوعرفو بوب هغد هب هسک نراق دشل و هن راررب

 | ناالغ وا لوا هتیلارلمحمم نکل و بول وبر ول وا هدنسوبق یارس ین ارج هثب
 ن راز و و د ردع وط ه دی زدلب هتشداو رد عود هنچر یس انا رک وب

 ۱ ۳ ی ارا تولو نرل ادو یرا صف گرا
 | هدتاورربو كب شب دا ور رپ رافجاوا نالک ه دوحو ندلیف ارسسا ی

 یس هج بواب ر وا قا » دن وکر هم وصع» كيب ی رکب دل وق رایضهب
 || هکدت بوشیریا جو ند یلامت و هناصس قح هنس انا كن یس ومو بوتل زاغ وب
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 | هيلع تفخ اذاف هيعضرا نا یسوم ما ىلا ایح واو ) ردشلک ه ديظع ن ارق
 ||.( نیلس رلا نم ولعاجو كيلا هودا رانا یندرع الو یفاضت الو ميلا یف هبقل اف
 | 0 رفور ا وطیاسومهک كور لب هی یجو هنسهدلاو ك یسوم زب تعب
 1 ی نس بول وا وال وي یس ون دننن اچ

SLSR SEES 1 یار رک کچ 3 |2 ويد هکب داوا هت عواو ءم دصخ درک ره نو قار« زکد 

wai,۴ ی و رج زر الف ِ رب ورب ور ودشدب  
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 || یدشلوطینلش اطلوا مالسلا هیلع بیعش نوکر یدیا راو راریولش اطصءب |
 یدل وا بیس هنس اتع كنیم وقو ب واوا رقاب یس هلج هلا یس اع دو ۱

 قصیج فور وروط ع اطر مالسلا هلع تیعش نوکر هکردوب یسعچوا ( ۱

 ةنوتس وا مالبسلا هيلع بیعش یدل لا ین ع اط لوا ین یدتسا ۱
 ° رّترعا و نوکوج 9 یدلسک وب یکی لوا ب وفا اق دن ه رکصن دو دعیح :

 ىد 0ک 5 ۴

 9 ۰ ۰ 2 ر تن

 )م للا هہلع ی” و 3 (
۱ 

 | ۱ ی بر

 زور دول كيب جواندنامز یودتبا تاقو كمدا ترضحرد ریعیپ مزلاولوا
 هر اد هده ردنکسا رهشندرصم تدالو مالسیبلا هیلعسوم هاو الم نکس نوا

 بوعی نب یوالنب ثاف کرهصب نب دارع ندای ارسا ی یس ابا یدک
 مه ارا ی ناشد نب ناک ن لیوعشا تب بی یس دلا ووردء السلا هیلع

 نوعرف تنطاس یودنا تاقو هدع) یدا سیروس ناعا هعس وب و یدبآ لوا

SENTINEL ام تک ها جزا تو وه ETWITE همالسا ینا مال سلا هلع سوت بوک د هاب ر نم بعصع نس وپاق نالواینات 

 مالبسلا هيلع فس و و یداشااف هر ز وا رفک بودا دانع هک دشا توعد

 دن رزوارفک ید سوپ اف هرکص ندنامز هح ی دشابا تا و « دن اه ز كنا

 هکدیا شک دهن اب ر ن بعصع دلو نالوا ثلاث نوعرف یاطاس بواوا

 رابج هد هج رد رر وع رف رول نم سد رد رو وشم نوع رڌ نالوا یا رج ام

 هرکص ندنتن ام ز مالسلا هاع فس و هکب دیاراد یمدن اعم هده رو |
 ( لع الا مک: راا ) بوشود هتل الص e هلا تملک ممغیب هتب ال و لوا ٤

 لبر وس رد هلا قب رط ول ب ور دعا هرس هنن دنک ق ول مش اه ول د

 رک ردتسفا زاوآ تهد ر هدنش ود هکر ه دنتنطاس ناهزو توروس ا

 ه رکص ندک دک یتعاس جوا تا دک « دنس هک هعجج ه دنیا نابعش لی وب |

 نوع رف رک تق و ردقج هلوا دنلا كنا كک اله و كتم ل اوز كنس- و
 امار اسو یت ام اه یر زو اصوصخ ی راذه اکو یرلمضصم هلج یدنا وا

 ید رام "یدلبا لا وس هنیرپ رهیی ریبعت كشود وپ یدنروتک ناب یناکراو

 هلا ی” وم ت رصح و ر د س الا وبا کو ردنشاد رق كن ات ن وع رو

 1 هاک | یدعا رد یک ی و لئاحوت ی دا کتب نا a دا ورر وردم الا هلع

 نودرف ا و 51 ناب ر نالوا هاب داب هدب امر مالا هلع فس ول هک لوا

 4 ردکح کو دوحو ز العوارب دداا را كفود:ال وف بودیا لود هلا ترافح



 7 3 ید 77 ۳1 ءار طاكنهب 0۳0 بم می هک ددکیا امضا | ِ

 یتح یدیا راز وط نیزوس كييمش موق لوا الصا هاب و یدال وا بیس ۱
  یع!یدنارارید (زب رعد الع ثنا ابو ل انچرا كطهرال و او) هدن اه وا صءب ۳

 | هد رمگامزب و كدر هب دلش اطخس هسلوا یرط اشتالببقوموق كنسرکا
 ۱۳و و 1۱0 ورک وا هیت کوا سو وفرد ھل دش اچ
 هل ر نلک هکلک هن اعا بودیشا ییعش ندنان اج م اش ریغ ندن راک دلک هن اعا

 | نک وید كم راو هتان كريعش بود وقر وقى رب رهو یدیا را رلکب نر رال وہ
 | هنموقمالساا مها حاصودوعو طواو حول ہک دنچره یدیاراردیا عنمهچ دل وا
  یدراپ وسوید لروتک ناعبا هنب ریمغیپ بول رب یهللا وی دراکاییاذع نالوا

۳ 

73 

۵ 7 

EET Da STO 

 ردیا باوجود( اتلمق ندوهتاوا شی رق نم ك عم اونم نی ذلاو بیعشات كنج رم )

 | هدیرلنروتکناعااکسوهدیسلسرمسک یکی زوسندزب نسرکابیعشاب دپ یدرا 1
 ۱ یرمقب رطمزب و زم هن ود ه غم مزپ هدزس هکر کمزراوق بوراقیح ندع رهش

 ارلت وب مالساا هلع بیعش رهالارخآ یدیا رارلب وس هلف:عون درس ه دارایتخا |

 | نعپ بودیااعدوب د( قاب اموقنیب واٽي فا انب ر ) بولاقزج امندننایصع
 قح دلکءد هلن اهر اکشارلتا لک > وح وهلا حن امر غو هلا عرب برات

 ۱ ۰ دقارا یرادقمرب حرف کیا و بو ردنوک تالیسا هن رهش كارانا یلاعتو هن اڪ

 | ها تواوب لوا ه اک بولیر اطندکلیسا ناخن دم بواواره اظیدتواوبر

REESE 

 تر ارح ندرپ هک, داوا هلي وش بوبل و صالخ یخد هدنا نکا و بوتا ناج
 یسهلج هلبا نی رطوب اب ودانیق ېک قل اب یک ه دنا هب ان یوفوب بول وا اد |"
 هرلن.د قدلوا صالخبوب ا5 نی روبق بوریک هنا ی زواو بولوا كل اله |

E. ۶زاوا ولتیمهرب هک یو ب وروا ٧ك ر مالسل | هلع لردا رمح هلا ی صاج  

 | ناعااکاو لاهو لهاو بیعتش قحا بول وا لاله ةلچ ید رات | بوش ۱

 || لام هک دنک بوروسرع ید نامز هج هرکصندنآ بول وب صالخرلنروتک

 1 بوت درا داماد ف اس وم تروح بورو نو مالسلا هلع تعش هد امر 1

 یوداوا نکاسهکردوب یسکلوا ) ردروهذمخد یسزرح*حواو ندا رو

 ۱ یدبآ رارو صم!یموگندء وو لواویداراو ر یوقرهدنفار طای اا

 لوا یدابا ترشا هلا یا هام ود ل وا م جا a اک ب: 9 ین نوکر س 1

 : هدف ارطان ىم رهبس هب هک رد وب 0 )یدراو هر رخ بوج ۳ 1



 ریدر
 اھت نتلبص صەكر د ول یسکلوا ) ردشعل وا نام ی هر ۶ حوا هدەل اسر

 او و ۳ ها

 زا

 ءان هنس هع اضب تلق توان ربا ندن راوطو لام و هنس هقاق و رعف یعودل و |

 ن وک رب هکر د 3 یسک )رفت هر اعا 0 ےھت بور وک نس هز ولو

 ےب و 14 كا رەھ ندب ويا كب ز وب صو ی دلبا توع د هر اعا یک كند الو

 سری دیدنوروطنو ۶: زم هناو طسا ع وان بولم یراهناوط سا كع وا
 یدلقم هلپ یس هن اوطسا ترد كنب وا تاکی لوا یدلبا اعد مال لا هيلع بوپا

 یدلواوص ندکح رک هلیساعد كنا یدشا وط ی درا# ینارمس لواو یدلبا اعد
LA SAND LE E CR E AULA EC e 

EIEN 

 یدل وا ھل اح لس 3 تولوا یسیصو

 ( مالتساا هبلع یا تیعش رکد)

 تولوا رمش دایروزار و یر هلکو ی دردیا توعد هناعا یعاخ ل رهش لوا

 هلا وزار یرلکدتا ارتشایعاتعر اسو توک اص هلبا هلک یراقدلا 3 اب وح هفلح
ITI 1 

 تولا هللا نزو دناامز یراق دلا هاو ب ونالوقصق ان هتبلا ب ویت اص
 در بویم رر دنا نزو ه دنام ز یراکد ٍ و هرالبا بوقرف را ودنک یف ارطا و
 بیعش هک دنچ راهی راق دپ اط سو یر هل.> یک كن وب تور و هلا و اص

 هک هتن یدیا را ریا لعهتب رازوسو یدرا ناکد الصا یدرلبا منع مالسلا هیلع
 یی رریمغم ییاخنیدم ییعب (نیلس رل ا کی الا باعا بذک) ءدهظع نآرق
 دم وق لواوردکع د رای دلی لع بوناشیا هتي رل زوس ورلب دلا بی کټ

E RIHA a WED OL 

 | كم اللا هماع تورا کرد وب یسیهجوا ) ید ر وط ٥ در بوی وا هب و

 | ی ود سد یدیا ر وتیروکیک ص نەي یدیا راو با ر ر وشرق هن وک
 مالا هلع ت وبا سد راد دنا En وا وص ك | ریس ل وارلت دابا احر

 | هللا حقآ ب واوا نک اس هدن رهش نی دم هدندب الو ماش مالسلا هلع بیعش و

ISE FACES 

 | لسزو وا هرکص ندقدل و اقش ن دن راضی م السلا هيلع بوبا هلا و

 6 یدنا لف ی دا رک لفکلا ید یلعوا ی دلیا تأف و هر کص 71 دی بوروسرع

 ۱ ردهالبلاهیلع مهارا ن نر دمی ناغذع 9 نوڪ 3 اایرد رب میل لس رھ

 1 مهاربا یس هکر دو یا اما و رد راشءاقالتخاه دنسبث هلحو وب هک هحرکا

 ١ شک 8 یزوک ه اظیک كن وب« د زاره هقیح هن دم ىلع وا مالسلا اع

 ٠٠ یالکوولتاط یزوس ه دا زوردشیار وک ین شاچا هت اج اشیزوک نطاب و

 | ردراشغا فب رعت وب د ادنالا بیطخ اسو هیاع هللا لص ماع رف هلغلوا ولتذل

EET PEREST NINETIES) 
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 یدبا شم ردعاب زا هک رکج نوتا هلع یعودلوا نکاس کارا یاعتو هر اھ ی ح



(TO 

 ندنموق هلجو ىد ا هت رط اخ كعد 5; E A هه یجزو و

 شنل هن ر و اياب هل رب یدیا راشم روتکنایا هودنک اک اوا قجا هک
 هلا ن رطاخ رادهعر و راب داک هد وبا ن وکار سا یدنآ راز د را ص هرو

 رارر وصک رطاخو لاح كي وب او یدیا رار ولکیهاک یهاک ید مدعم راب دلا

 | هلایرار رپ ناهز دمد هدقد روص رط اخو لاح بوک هدد وب سد ی دنا

 بانج هک راتو تچ زر رم و ده امزو یشکو هک رد. توسلی وس

 ٠ ییضو ر كوب هک روناوا مهد هل وش هجر د نوت هع“ را نامرد ر کو ندفح

 ندنناوپ د ز ربمغیبو هلوا شع" ودن دنس بت رم تون سوی شرک هيا دخ یراب
 توکد هنغ الو كوبا یز زا ولا و « دن رک دید هل وا شعا وا ثح ی دا
 ندنآ یدل وا درد هنوتس وا درد هب ولا یعط وب لرلت وب و تولوا روصضحت هراز

 | ( نیج ارا ج راتئاو رضلا نسم ینا بر ) بودیا هج ون هت رضح بانج

 للسک ن دنس بوشود ندنس هجرد توبن و یعط وب ك رلن وب براب عي
 نس یسک ها اخ ا نس یهالا ی در ور رمطاک» یس ةع

 یی ربح قاو را قحا ب ويعسا نام رد هن درد ها نکو ب ودنا ام دوب د

 یراک ز ورو یدل وا مسا هرکص نك 0 یدال ود شا

 ۲ هلا رسا ) یانو هر اعس قح سا ید روط یدهرد ی 3 کب شابس 5

 | لوبد نس اعد كب ویا هدنام ز لوازپ نع یدروب وب د 6 م هب ام انقشک

 || ضر اع هنن دن و ندهصع یک ودکح هلبا یاعحا قاب ربا لوا یدو ك ۳
 ِ تاطخ هب وبا ندن چتر ندنا یدلبا ناس و د قد رابرو ندرلضرم نالوا

 | قوفصرپ هک ب دهر یکغانایعب ( بارش و دراب لستعماذهتالجرب ضکرا )
 | هنرزوارپ هلیسهعا وا ندر عودنا مالسلا هيلع بوبا هدک دلنید نوسفحوص

 ندوصلوا دیری ون اخ هلقح مها بوة چ وص قود ص دیدن رب مد نامه بول د

 هدنرهاط بولا ندوفصلوا مالسلا هيلع بوبا نالا وق اب یوا ترضح

 || ییراراوطو نق زر یل اعا و هن ا س قح هن و بوبلاق یض رهه دنتطاب و
 ی رک ذو ام هجر د مهاثمو هلها هلاهوو ) بور ورا یک یکلوا ییدالواو

 نی رات دابعو نی رارکش هروک اکاوراهلرب عودوا عیاض هدر اب یتدابعوتع اط

 مات انالا عیج یا رج ڭا هلع بوبا و ردشلبا ناسو درب هرونرا

 ( هدهلاسر (



GD: 
Ee: AKL ONE AUN RAY ARULOGOESES یادت سوکت مد رم زا سید ی SOE MON 

 ه دن امز هکندیا شحرب و, قزرو لام ه د هج ردرپ هروک هثت دابعو تع اطقح

 | یت ویقیروس كی هل لاب ویدیغوب هسک غ ندب وبا تربضح « دف ارطا لوا |
 یکی رب كراکتم دخرهو یراکتمدخ رب كتفچ رب ره و یرفص تفحزویشب و ||

 یژراوط سنی اهن ندنعسق باودو تان اویحر اس یریغندرلنوی و یدیا راو |. "
 | هکر دقنرهعاطوتد ابعیدیا رفاویز هاب وخابو یرالرات العا اصوصخ ||

 || بانج هتهللا هبلعسدلبا شو یدرول وا هداز ید یززرا وطو لامیدیارروترآ |

 هنااموقزر كنایب رکاندن دسح هنلاحوب كوا تود# باطخ هپ یلاهتیراب

 ندن دابع یتا ادب دیا طلسم هنا اخ بسحو سفن كن ودنکو هنل ایعو دالواو |!

 یادت هلا هاکع د مدیا رردن اصوا ندتعاط هلیا كبا الت هی البو مدرردن ود |
 سیلبا نسب ی دیدن واهابرب دزا كس رونی هرب دزا بو دیاطابع یسالبا |ا

 | بوسک یت دابع بوبا هثب یدرمق نیس هلجج بورک هنی رازاوطال وا هزمالاهیلع

 هدنخنآبوراو هنا ایع ود الوا هدعب یدمرونک هثب رطاخوبد یدتک ےقزرو لاف
 ییغوا یدی ید هغی را رزوا هلبا هل لز یوا یرلک دنرکوا یه اریا فک |

 هرکص ندنا ی دعا رگ م اللا هيلع ب ا هب یدل وا ل اله یف ج واو

 هد هک“ ن وکر بول وا طاسم ةن اغا 5 رع نادناةع و یدویلک وک ۱

 | یک دوا نس اضعا لج یدی د فا هنب نغآ كب ویا بوراو ن دنتلا رب نکیا |
 ۱ ید اق یرب عاض ی ربغ ندنکرو و ندنلی دو ندن زوکو ن دنشاب بوقا

 | !صوصخ بوفا راوص یراص بولب راب رب رپ و بوسبشیس هدوک لص الو
 و | ترف دو دنکی دیس ولب وک نیفل وا ادیپ هحئاررب ندن راتا ناب ر وج

 | بویلک هاب هسک رب یربغ ند هيحر ین وت اخ بوی وق هر رپ هرشط ند هبرقو |

 | نیک دیا سبلبا هدکدرب ووب دهبوبا بواک نوت اخ بودیا راتهصت هکت هن اتسود |
 ٤ هلا رللکشوا رد وارد نکا ویدلنا هش ولد هعشلپ وس هلکنا درب ب وردلیب ۰

 تد اکح هر وبا هود یی وا ( یدررب واوعا هل وب لفاغ هڳ”ر بولوا نانا 1

 1 كنکدزو هدقدآ و توگی دنا یگدلیا هش وند دعیوس اکسن هدکدتبا 1 ۱

 دنلاح گل هج ور یی وبا هنعللا هلع سسلبالص اطاو یدلیفنیع ود ءاروا |! 3

 | لی یدی مان بویمهرافبچ ندلوب هلالالصا د ینوت اخو بویم هروتک | "

 | هج و و یدل وا عقاو كیا ها هليا دردو كم هلکیا بوکج یقسشمو الب وب |
 لیسا ن امر د هت درد سفئرب هن نیا لالا ش وشم هللا انع و جد ناهز ۲ |



 ریست كس رولیف نع ور هلا ا۔ہصو رونیع رز و و رک ۳1 ۳

 ۱ م التتسلا هءاع فس وب « دک درد یر روتک ناعا دهالا و ل 1 رو انا کی ۱

 Cr ودنکویدلوب ا.ضو رو یرز وک بوددیکي 1 یگا ك لاخلا یدلبا و 1

 1 1 اطار ءال لا هم ارح یس و هک رد ون یسعجوا ۳ 4 اعا هلا ۵ رگ ید

 | یلوا كن اتخا زفج ر ک١ یدل وا رک رارکت هل س اع د كیا یدالبا امد هنس وا رکد از

 ه دهژاسر نا ۱ و اک د هله 2 لو زد از ۱ .Ep =| هلع ودلوا لمت ۳ ینراکب

 هل وا یقالتخا یس هزګ ۶ وب هک رد ول نالوا بس انم ام اف ردش1 زا هله جوو
 بور هدن وک نیکلمو هم الا ےاع توع) رب 1 كنو بو وا ك هژاح لع

 لماک [بضو رون كن ژز و بودیک ینا عا هلک روا هئ ز وا یز و

 گی ه رکص ندنس اباب مالسلا هيلع ف ون لص لاو هنآ وا ناب یتوداوا
 O اق هدرصم « دود راو .ERD ب ور وس ۶ ید لی حوا

 تو دنآ 3 دو یی اذوهم ی ۳۳ 9 ن ودنا تاقو هد امر تیعصعم نأ

 لا واڪ یس وا هلرا وا ا اد وهدر ول صو اسمو 2 دا یرالع وا

 ۵ 5 نت اب 9 a دال وا ىج د لرلنا هلا دص و كياو ر داو اص ه درصع

 هلج لا ب یب هک « دق داوا ی امز مالسلا ہیلع ی وه بودا تیصو

 ل ود لم یدادحاو ایا ںورود وک هل ین وا ۳۵تن وا رلب دخ وک ند رصم

 را SINS EES یراق دژوا

 ۱8 ۳۹0۳ ۲۲۲۳۱۱ 0 aت ۰

 لو اڪسا رصد هک ید 3 اور یدا كا ترس اب رد رم 2 د بولا ترصح

 هلع تولا زد ۵ كع ارفا لع وا ایس ود هک ی دبا عحر یوا ا أخو ردءلعوا

 هلا كع د ھن هدننس ام هلهز لا ث ب ولوا ی و هر كع ارقا م اللا

 ن رب و تاب و یدژولواتن نبات اه

 قعاط وا هر ری 9 ید اود نا ۳3 ا ور ۱ كا هل را هرو

 هددن ص رب یرمص هب الب ودردو یربج هنسهن و یدزارلب وسو د ادم روک

 قعب شید ( دلا عد ار اص هان دح وانا )هدف لا العو لجو <> A¿ ددیآ

 سد رد روج ودد رد) ود 5 ووا تولا قدلو» ندرل.و و دیا رج 4 الد فویازب

 4 م او Ela ارا یص و ودد دنجاا صد تا هیوا 2 یر و

 تالا الوا کی دیا رس لنعودلوا 9 هدرداما و هاد وس هلا

 ( قح )



 هک اتق و یدلیآ نانو رب رفت ربرب شار لوصح تاواوا زاد هنب رخ هللا تن
 لصاح یک یودنسا ی ب هب وند تادا مو لاو هبودنک ی ماب رفا عج

 الوا کردن تلحرو لاتا ند ات دو یتغارب ترخا ر کص ندن و یذل وا |

 برا. تعي ( ثید احالا لب وأن نم یتتفعو تالدا نم یا دق بر ) بور وک
 نیر كنقيرطا ورو لد ړ و تل ودو تد اهس و تّرع هج وب اکیس |
 دره ی دا رک وکو لدردٌسل و هليا مان روا ادع امند ران وو ل درس وک ۱

 ین ورکن دعش یدعا ( نی اصا اب نھ او اہل سم فو )۵ درد_شد دا

 هللا تب انعو تردق لاک ی اعا هدسفن ل وصو زدل وا هنن رزوا م السا ن د

 فس ول اما یدلب اعد وند رد وا هرلذاص یس یجدوردت اطف> هع ودنک 7

 م BLE هہلع تودع هلا فس و ن دن ام ز یعل دانا هه اح م دالا هلع

 ۱۵ لس قرق ما هک رب وب رخ رکن وب ٍ

 کو دروکو هلوا شم لب قرفهک ردوب یهعانکلو یدبا شلوا لی ناسک

 تاقو هدنشان یدب ق رقز وب بوروس رع خد لب یدب هلیا یتیح اص ۵ فرش |

 هجر کاو یدک هل اعا هلبا ین وعد كفس وب نی وا رابج هدا ز نکاویدلبا

 سد رلب را وا قنوق هم اللا هلع بس و لع وایکا كني رب ندا ارا

 || كفس وب بوقعب هرکصندنا هل واعقاو هدي یچتقرف مامت یرییعت كنس هعقاو

 !| بوروئوک ندنا یتیم بولوا هلبا قیضو یسصو مالساا هيلع فسوب یدلبا
 ٠ هبلع فس و ٠ رکص ندنایدلیا نقدهدنت اب مالسلااب#ملع ےھا راو قاع ا

 ۱ تعلخ هنس هقراو تااسر جان هنشاب بوروس رفت یخد لیب جوا یرکب مالسلا

 || نالوا یلوا نوعرف لمصم قح بوروتک ه ایا یراشم زا هیت بولکت وب
 ا EE سوپ أ هدعد تولک هن اعا هلا یئوعد كلا دلو ن نار یخ دیعس

 || تبا هدنغا راد هني زخ ییسیب تالذک بول وا ین ا نوعرف هنکامرمصم نازی |

 ۱ مان اش الامیجتازرح حمام ردوو بد اهن نا چم ات سلا هتل یس یا

 1 رصع نو کر هک رد ول یمج کل وا) ردشعلوا ن اب ىج د یس هز چ وا « دب اک

 || ی دلبا ماغهایبرا هلک هناعا یدروک هنیرزوا رفک یران وب مالسلا هیلع فسوپ
 || ب وریسوک ی رب ندرلجاغا یک ہ دغ ویا رسو راب دنساهزیچ* ران وہ اعاق ||

 ۰ فس وب مدن امه رلب دید نوسل وا س اد ند رب رح یرلقاریب كنو هک هلبا اعد

 | یدلوا ش ا ندرب رحیرلق ارب هلجج كجاغا لوا یدایا اعد مالساا هیلع |
 0 كنبرب ندر ف ناب این رھکیا) ى اکبری و ید رلت و

 ت 3 9 ۳ هه

IYIی ی ی ی  



 | یت رغم كن اطخ زک ودتا ه دنم- فسوپ و هلید ی رمه اک مز ن د ادخراب
 : ( ےح رل روغغلا وه هنا یر مکل رففتسا ف وش ۳ دن رکدلیا مادقاود د هلبا احر

 ی هیلیا اجر یز وطن رعفم لنس ندالع و لح ىح هدنوب وب عد ی دید أ
 1 ب وعل وراد دزؤک ینکرادت لوب تاملعدو ا رفا لح ا را ی كاا ده وب د ۱

 ۲ ۰ ۰ AE ا
 : ییعاولح د و )راب دلتا هح ود ه ے٥ هلا ۳ هلو رفت س٤: مالسلا هیلع |

 هثنا رج كف 9و رب دراو هرس صم کتفو لو ) 4 وا ۳ یوا یف ول

 دیلعفسوت سد ( ادجم هل ورځو س ردلا لع هب وبا مة و )راي داوا لخاد |(
 یان رقا رب اسو یدرافبج من رزوا یت نو هلاخ یتعب یتغل ناو یس ابا م السلا ۶

 1 پ 34
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 هدیهس لوا هک راد دراو هی هدصبت وپ وار نوا تیحو رکش یرلشادن رقو |

 فس وب ندناردند ام هرلناروهرله اش دا هه اکر هنامز وب اب ورد هده“ |

 ||, اذه تبااب) ب ودیا بان دهش یر زوسو باطخ هنس اباب م السا هيلع |
 | یسهدصم اکب كران ویانا یا یعد ( افح یب راهلءجدلبق نمیا و ر لی وأن

 ۱ تد اع اکب یلاعد و هایعس نح هکر دن ریما كش ود مک ودر وک« دقت اس
 ۱۳ ۳ وتو می

[۱۳۳ 

 ا
1 : 

 ك وععد ه دن اح رول 3 یردلبا بد اصا لا کک ك دلتا روا ءو ی دانا

 یکابص داب ىٌ اع دو تی كفسوب ٥ دقرطر و یراح فال ا و :

 یرلش ادن رق اکبر وه د۶1 وا :یراس هدنج ن اف رکس و ه رلک وک تا ی كب

 ت انع بلاط ن دنه کرد الع و لح قح و تمام لب وراپ تس اع لک دتا

 لاچ كفوو هدم امداشرورس ت اقلهتو اب رقارب اس اکو ودل رففم

 ر اسو ناوب د لهاناش هرلنوب و هدن اکدنز و تحا رتسا هک رلق دق هنا اب زر 7
 توقعي ندنآ هةل وب شد اسا ور وضح هلبا اهصوق وذ سکن اطلس مادخ |]

 هارلشادن رق لعوا یا قعد )ك وجا عیض نع ی دح ین اب ( م كا هلع

 مالسلا هلع فس وب ۵ دک دا اطول دەل وسیب راک دعا 2 5 د نس ۱

 یتاس نکلو یت وخا عیص نع یلتستال تبا اب ) بودا ماعا هدن نما باوج
 | هد روصیب راک دنیا اض هج مراشادن رف یب انا یا یی( ىلا هللا عنص نع |
 | .عنص نالوا اکب كنا اع: هللا نکلو هم روکاور نس هلک را رکد كن هب اکح لواو |!

 هداب زهب العو لج قح هک هلیا لاّوسیت اسح او ف طانالکهروهظ هدمع>و نکا |!

 بودیا حط یس هل روص كلا رجام لوا ید رب وب دهلوا بیس هم ها کش ۱

 هجوب وینم اجارس ر اس اعاف وجرب وا ضر هکمروشود ۾ اخ ی ریش ادنرقو |
 ندو داوا سو نامز 1

i 
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 لوا ییودنکو ی» اه ریا 4 رمهع ناطاس ه زکیش

OD. 
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 || كالو اسو ییلالم كنساناب ندنا یاب وس وید نوايا ق رغتسم هنمادرد |

 a رکص هدو دان وب |J هد ره نم ا ںی او یدلب ۱ فا وس ے2ا عسل یلاوجا

 كَ دن و یادم هصع رو و بتول یخ ودل وا نەروك ی راز و 1 ءاعا

 ۳ ۳ لع هول اف اذه یصیم#ب اوبه ذا ) بورپ و هتي راش ادن رق کام وکوپ

 را | هنن . رزوا یز و كماباب القا رم وک ۳ راو یعل )اص ایا ینآ

 ۵ وس هنیزون رام یکلم وکو ۰ هدکد رک هذغ اعد یس وعت هللا ءاشنا

 ینوئاو ) هرکص ندنا رولیه-یک یکل وا یمن ایض رو و رولبحآ هنب یراز وک

 ی“ هلج وب د كر ونک هلبا م اريحا و ت اعر ما ی زب نع عرب و تاک اکب

 یدتا یتعیرب رههلبا هري در راسو یی ادب هک ا دا صو یدردن وک

 ه> ول یرعوط هل ن انکو یدقبح ندربصع نانراک هل یلم و ؟ كفسوب هک اتفو

 کلم وک ل وا ی هس هد ار گو ررت نر کیا رب مس رژ زا 9 ز وا ف ےان . اه یدتا

 ۱ تور و هنن ا ی یی اقاعتو یلھا ن اس دی دنع امد كب وعد هلنا ی ہا

 هي وط نس وف 9 یریعس وب سکوت الا سرب مر 0 )

 | یدلیوس وید زکس رعد ی رک نشا قع ید وا هت اوب داکب رکا ی رود

 هج وب ىل ه دیک قس ویران دید ( عدقلا كل الض نا كلا هه ) دزنا
 سراب دلبا نعطود د نس هدکعانوغ زا کسا جد نس اما یداوا نامز

 ل وا هوقعد نکلموک ولنق كةس وب هک اذوم هدف دشا هل اف ناعنک

 لاح لوا هدقب اس هلبا یلاترس> و تم الف قیس هت كر و یدیا شیما

 تمالموتورف لوا ئدتلتا لوا جد کا وک یک 4.۵ دوب ویا شا

 ۵4> و اع هولا ريشعلا ءاح كأ 5 ( یدتا تا 6 هلا ۵ دم ود ۵ رارمح

 | هنیرزوا ی زوپ كي وقعب یتکلموک كنسوب یدلک هک اذوهب یتعب ( اریصب دنراف |
 رون هلیان ۰ يهاو ه اب یراذکوکو یدلک هن رب یرول كن راز وک 3 ۳۹ یف یدقار ۱

 ( نوبت الام هل نم اعاینمکللقاملا) بودیا ب اطخ همت اقلعت ندنا یداوا
 یک دک د مرولیب نیک و دمع كل زس هل اقع كن ی ۱1 هللا یع) یدید

 1 هاشم نا اظ ودحو هنفط مس اهن كن اعا و هز اهس قحی دار وسوبد

 زا هزاتبولک رون هت رازوک کت رانا ورلیدارد هاب هسوا ی دالوا راسیدلنارل که

 || هزانو عرمضنورلب دارید نکیا هدنس هپ اش. شاوایسب رب زههلیا قا وب تایح ۱
 نهان ۱ مزپ یا یمن ( نیقط اخ اک انا یون ا کا نان )و
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 زا هني بوق: دالوا ندا یدلبا نهرییءلوا هدربر ه دیسکیا ن دنس اداوب و
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 قلحهزب زر رع یا عب ( رضلا انلهاو انس ز زهلااهد اب)رلب دلک رص م
 دع اڪ اح و یدل اک وب 3 كلا را اعو لها و رک دیک دارا هلع

 شاق ینزرج بول وا زت ردق هکلک هلبا ع اتم یلک یک یکل واو ( ةاح نح ۲
 ىع ( نبق دصتلا ى زت هللا نا انيلع قدصتو لكلا ا فواف )ك دلك هليا

 | هلاك اف دصوروب هج رفاو ییا دغ هز حلق رظن هرب ضو و دمع هرع اتم
 | ن رلبا و وردا تافاکم هراتدیا هذ دص یلامت هللا هکر وامه نح هنج زز و
 كل اقلعت م السلاذبلع فس وب « دنراک دب دردیا ناحا هدا ز ندنرا هفدص

 زا تدلد نورد هللا یشنا تج صو یدیجا هنی راف دلوا نو ز ندعلجا هلی وب
 ی « دنیب ام بونا اق یرارقوریص دعرلعص مسودذک قنراو ی دناب ی رکچ

 ۱ ےک لھ ) بودیا باطخ هن ےس هلجو ی دروک لوا یس هل وا عفر ياع

 1 دیار مارک مات هن هکش ادن روو هفس وب عب ( هیخاو فع وب جامد اه
 ۱ هلا ترمحو رب دت ود هب کی راش اد رق ن د زوس و سي یدایوسو د

 || نیسپم فس وب ن دکچ رک نس ( فس وب ٹن ال كل ءا )راب -شقب هارو
 | ( یا اذمو فس ويلا لاق) مالسا هيلع فس وب راب د روص وب .د
 ا نم دق )ن دنا و یدروسو د ردیاب نا ماد رف و وحس وب ن نعل

 ۱ ناجا ییلصو هليا منب هش ادنرقو یی و د وب اکب یادت هللا نعي ( الع هللا

 هک رع ی۶د( نینیبعا رحا عضو ال هللا ناقر صد و قس نم ا ) یدلنا

 ابا عداض قر حنا SEITE وس و هلا رص هنلک ندناو ۳0 روو ندهالا

 هصعوبد مپ بی ه زر تس وب 0 دورود یب- هل ج هدنک و درو باوجود

 | (نیتط اک ناو انیلع ها ك تا بل ) ت ویاش ابهکعل رذع تالذ دی راب دک

 الم و تداهسو تل ودو یدل زی زع هر رز وا مز نس العو لج قح یني
 ]۰ م اط مز هکر دوب نالوا قبال یدلکی ن د زم هلج هللا تمل و لامو

 1 و 4 ا هنل اخ اات دج نجا م اوا هز و نس هل ۳

 یتراقدق روف م السلا ةيلع فس وب « دن کد ریس وکر وب دز وب ی ؟ شاوا

 ب ولک هاو هلا فطا و ی داق لد هللا ۳ هلجو ی دلبب

 كر وق یم ( نيج را مج را وه و مکل هللا رفعي مولا مکیلع بب متال )

 هلهج ور ج هام و نیزاکا یزک و دنا ل زس نوک وب ن هک كء وا

 ینرةدموت جرو نوسغل را یزس یلاعت هلاک ندنااح رو ن اا دصق ماف

 ( ارد )



 قوب یربخ کالب ور بور دنوک یک ارفا ییغ وا هلا تق ارظیدلیب نک دیا
 || یدنوس یشنا یروهآو یدنک یضغ مدن امه ید وق لا هتس هقرا نکا |[

 | یدیدن هدا روه هک ولکدنو یدل وا نکع یدتسا كعا بطفهکردق هره ||

 دال وا د-سق وز زرع یا بودی تاطخ هوس ون ویدل وب تو هدنس ودنک ِ

 سی ی روهل هک ی ۳ ی د روص ود ردراو ی هسک ه د زکبوا ن دب وعي 1

 | یدوقیلا ینا نیا مالسلا هیلع فسوپ هلو یدراو هی ههبش ندنغ ودلوا |!
 | یرغوط هن اهنکیسادعام ب و وق هد صم یی ور هلبا قاتا یخدرانا |

 | ودی دشیاقلب ع وان وګا نيماب نیو راب د راو هنب را اب هک اتق و یدلکچ |!

 فس ول ید ینا ید اص كح رکی ب رل ز وسو یدغ اتیا زک رهراپ در وربخ
 ( اهیج مهب ین أب ناهلایسع) ن گلو یدل ا هغلعاود ن 5ا عا اضیک ۱

 | هنارحا تا وی دد هروتک هر رب یس هلج العو لح قح هک و مدیا ق ۰

 | ( مظک و هف نزا نم هانیع تضببا و فس وب لع سا ا لاقو ) بوریک
 | یمایضو رون یدرغایرلز وک ق ر هیلغاوید ندند رد فس وہ اکب یاو عب |

 هللا اولاق ) رلد دنا هل اح وب كنا دسدا یدالوا یدلوا رعروکیب اتدتودک

 هللا و یتعب ( نیکلاهلا نم ناوکت وا اض رح نوکت نح فس وب رک ذن وقت
 0 نسراک اكد هيڪ ینا نس هک ردشزگ هدف فس وب و نسلکد ق ج هدونوا نسو نس

 | هغل وا لاله ندندرد كنا بولوا نحروک لّروکو كدل وافیهضربی رب هتشپا |

 ىب اوكشا اغا )سیا م العلا هيلع بود رلب دلنوس وب د ل دشلقو |

 || هک ن رلغا هللا یع دردو ی هند ودنکنب نعل ید د ( هللالا یت زحو ٤

 | هليا قب انع كنبل اعت هليا نب ىج د ( نوملعت ال ام هللا ن هعاو )ردم ولعم اکا |

 || بوععد هکز رب درلیضهب یدلبا ب اوج وب د نیرولیب یرک وکو دلعب لس 1
 | ضیقن> ور كەس وب و یدیا شهروک هدنش ودیییثارزع هکر مالسلاهیلع |

 ٤ یدیا شمرب و یخ یک ودعا ضف ی د لوا یدبا شش شم روص ودی ہک دلتا ۱

 ۲ ام دقم و یدیا شع وط ديما ندتهج لوا هنکودیا هدن اهن یراق او

 هیاتلودولوار فش وب هکن : دارون دیادیما ید ندش ود ییدروک كفس وب ۱

 ) للصا ہل وب بوراوینآ یت افلم میجج هبا ت د ات ظع ریو هلواره اظ |ا
 || هيلع وقعت دل ابو یدیا شع د ( نوملع الام هللا نم لعاو ) هکر دنا و |

 اوف اویهذایب : )ی دالوا رب اس و یدروکالوا ۳2 ودنک ماللساا
 1 یدلب وشود ان ھا رقو ه دعس ول نعد ۳ هیخاوفس وب ف ي 1
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 ٠ ن دقال و یزهودنک هله كلدرب رب و نس اب كسااط يکنا تاون ۰ہ رزوا یت داع

 ۱ تاطخ هغ س وب یزلشا دن رقر اس ه دکدلبا باتع وب دل د ردا صالخ

 ۱ هسلناقاب یواریشا دن رذوب نعل ( لبق ن م هلحا قرس دعف قرسسا نا ) تودنا

 1 یدیاشعا قلب معوایشادن رق ولدا فسو لوا كن وام ددم رک ردلکد ی ۱

 | ماشو نس هصرک نالوا مقاو نکیا دن وا یس هلاخ فسوب هک نعپ راب دید ١

 ا هدد اوو رکوا اار تلاوه ایک هن امنک نده یش |
 ۱ هست ف فس و اه رم اف )راب دابا راعشا هلا قب رط و یی هیصق ىع ودلا ۰

 ٠ هل وعم وب و ی راف اوب كني رلشادن رف فس وب هچ رکا ید ( مه) اه د أو ۱ ۱

 | ی رطاخ و ی د رپ و نیت یدلق اص م دنلکوکاماق یدتشیا یب زادادراب |
 ۱ واوک یک راهبوت هو یدمروک ردک ی سرب كن E رف البصا هدنس زاب

 | هع رضا یس هلج ن دنا یدیمرو د نیز وب هدولکد نادنخ لک ح یدلچآ |
 | رهش یا ین ( هناکماندخا دف ارک اخشابا هل نازب زعلا اهنا اب ) تویلش اب

 | نییدروق لوا ین وب هکردراویسااب ین اف ریپ رب كن وب قیفحت یزپ رع ل رمصم
 ۱۷ هاب و یک وتو رب ن دل رایج نادلا و ر وط ر كلا رک
 1 ردررقمق وا نوکر دد E لرب هسرول ام ه دن وب هدول ی دع“ ردم وا

 | بسانعر دررقم قلع وص یرازوک بو دک یرون هلیا قسلغا یتح
 | اکا ین. دخ كج ه دیا اداوب وزس هیويلا هنیرب ك وب یزع رب هکر دوپ نالوا

 | هللاداعم) ىدا دنآ لالا ىف مالساا هياع فس وب ه دنراکدب د رس هر دشا |
 ۱ هکنونمزنس وکه لا تعب ( نول اظل اذا ان هدنعانعاتمان دجو نمالا ذخ اتنا |
 | بوب وقیب هسک نایلروغ وا زع ات ب ودیا تەل اح هنتمپ رش ےھ ارا |ا

 | هدکدربو باوجیطقوند زوالوا ندرلل اظ هلباقی رطوب زب وزو هلا نیسو ريغ ||
 | نامه هدن امز یودلبار وتو یدیا انیضف ٠ دان ز هک لی ور یرلشادنر قولوا ||
 || یدیا رافلاق یک تشن راخ یرالبف كنس رک اوا شرا دیا كل انزوسشارب ٠
 1 اله یدادعا لاه رعد ر هدنیح لو او یدراعبح هب هرمط بواد ی یاسا |

 دالوا هکر کم یدیا زر ر اج كعا لاح اح یهورکرب یکریش هلا هلج رب و كعا

 ۱ £ ا یضعو یروه هليا قرط وب و یدس هغص یس هقرا یسی رب ندن وعو :

 | یدک هبذمغ لی ور« دقدل وا و رغم یس هلن ویلا كتیماب با سپ یدیلوا ||
 || یعالخ لی ریما ناو یدن ود هرذک ن اج ربت رب یلق رره كنس هد وکو
 | یر ونو یدرولب ناخ كنا م اللا هیلع فس وب اه اف یداب ءار رقم یک

 داسف یلکو یدن وط ین هد دی 4 دهن |
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 | یصوصخ رک: دشاب وس هلا تكنس و هم زدایب هرلنا یب نیقاص نک لوی دروتک
 قوا نس نب هلبا تف ارظرب « د هزکغ داوا ر درک هک ملی تیاکح هک راشادنرق

 ۱ هرب رههدوالا وا زدن یراق یدر و ن رمختراشو وید ردر رقم

 8 ۰ رمحد اماو ودردر و او لذ ادن تؤدا يبدل ون ههش اب

 | دنا یوم كما نا ا تفارظ رب نویل رعصا هترامد اخ نالوا هدنززوا
 تویع وط ی راشا دن ر الطابو ریدق ار یس اط شوک ی راک داوا یاد غب

 | هج رلدرا هدنراک دلکج یرغوط هن اهنک بوړاغب نب راکوی یس هلجج نزا دعب

 || هلد اق یا یتءهب بو عاج وب د (ن وفرا سا مکن ا رمعلا اهتدیا )ب وشدب را مدا

 هک زکوروط زس شم هل روعوا یدیاراو یساطشع وک كکب نسر لب یعوا زس |[
 0 اک اعو ضرالا یف دس اج ام متاع دق هل اول اق ) هدنراک دید  هیلقوپ ||
 | یرغوا زر نوهصعح هللا لوا راب دا ی رلش ادنرق كفس و عو ( نیقر اس |[
 ندن و هک نس رول رس صوصحتا لع زوم هک جد هکعا داسفو ز ولکد ۱

 ۱ اب درع ودل وب ه دعا ۳1 و دنب نکیا شرب و ه رس یتساهد هکر مدوأ |

 | هدنرکدرپ و ب اوج وبدر د رشلیا ادا هراس هنب بو ر وتک ند ریالو
 اط شموکلوا ندشن اج فس وی عب ( نیبذ اک مک نا هو ارج اھ اولاق )

 ناروغ وا تولوا ره اط رکعات الب كرس رکا ب ودیا باوح ریتلک هغمارا
 ىس O هج یس ارج هس رونا و « دزکب راک وب

 | هکنو اوا وب یسارج هرزوا دد رش مالسلا هيلع ےهاربا رع دج هکر لیدتیا تاقتا

 ۱ ی یا اس یر یون ی ساط لوا

 | ساطیرب ره و راب دهب یراک وب هليا ل وقوب سد نوس وا ل وف هن اطلس
 كي ادغب راب دچا نک وب تنماب نیا هک رکص یت اج راب دافوپ وید یم هو
 كفش وب توروس یس هلجو رلب درام ج بولوب یساط یرلودارا لوا ندنعا

 یس هلج و یدل أف هلبا تاعخ هنيا یرالغ وا كب وقءدرب درون هنر وضح

 | مکه دن وب یساطوب و نی زاب نب هسیا نیم اب نباراب دلا هلا یم ابا هلبا نعط
 نا وق دعقاه نکو اوم هدنک هکر دو رھ اطی راک 4 اردا یعودوق

 خسرو a ای ام ردا وا نا 1 دوار ی“ اطجد هموک ول م: ھا ا ےک

 یعسادن رو لوا ل وا ندو توده زربهر ساط ساط ن ندر کلا * 5 و دف 5 رکاو

 یی وب ه د رالبا داب وب نوګا ساط رب ی یدعو زک ودلبا مود یدی د روق |
 كنناطاسرمص مک هسا لوق هنیززوا ےھاربا تع مش رس رک ا زکو دابا لوق ول غب |
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 وب یاو لالا ا و هرزوا یدهع كل رادهنب رخ هاو هل 7

 ۱ مالساا هيلع توقءد هدن راکدب د دص ؟ح ه دز ا هدلو مم هيا عي ۱ اضیک |

 | یزکش اد ولف ن هم لع تما کالا بلع م کشما و
 ك نه اب ۳ ییلد رب ۳ ۱ بوش وق هزس یک دناننا قس ویو نر اأ هرس

 هجر دفتر ها دراو نمد وراب دلا نع کی ر ره هنظفح كنهاب ناهدنکو دید

 || تف اعریخ هل اف ) ىد بوە راب دلی وسوپ د ردورقم ریگچ هلک زمی اد غب سد ها اک تابش رب ام نوا ید مد
 ١ ر ديس قا رخ اا E و هللا نەپ یدب د (نیچ.ارا ج را وه و

 یدارعصا بلا ماب نیاوید ر دبس یهکر بسا هلبا تح سم هدا ز لراپجت هکربساو
 رنگ رج

 | ب اوا نم اولخداو دحاو باب نم اولخدن ال ) بوردنوک هرصم س هلجو

 || كمرک ن د وبق رب رک لج مرلتهلغوا مب نمی ی دابا تعصف وید ( ةقرفتم
 تمضح یدلیوسوب د كل رب رب هني هدعب ك رک ندرلویق وریا وریا رگ رب رهو ||
 كج هشذپ تفارب ویدیا قعفص ندزوکزواب ینرادالوایدا رعندن وب كيوقب |[

 یس هلجج هک اتقو یدیا كعد نوسی ن دروغ وا رپ هنیس هلجت ها رول وا |ا

 ند روق ورا و ربا بوا وا لماع هلبا ده" ل وا كنب ۔ اب اب وری داک هرسصم

 ی راش ادن رف كچ وک و راب دراو هنیروضح فس وب بولک هریرپ ندنارایدریک |
 دن رال اوچ وراپ دلبق تراشا وب دردوب هشیا ورابد ردلیپ ی راک د روک خد ۰
 اا كاا ابا وب هکانرلید رب و هدم وب هلبا عنا نیا ودق ار 1

 لص اطاوهلکا یک ودیا راو یرهقافو رقف بولوا ی ایتحا هپ هک رو هلی
 ۱ ن ادنخ و داش ن دن ورد نیش ادن رو یک کود روك مالساا هيلع فس وب

 هب هناا امهر رب شکیبا شیک یرلنوت س یدلیف ناهذیااو>اهنن بواوا |

 | كمريوهقياضم ب وب وق هرب رب به یرانوپ ردراشلک ندرب قاری او كرودن وق |
 نیما نا بول وا رمشکیا رشکیا ی زار اس و یدل رمعصا هتیرلمداخ وب د |

 نیا هک خود ی دلا هنن : اب ودذک و د نا ع امم مب مب نس ه دق دل او هح: کل اب

 ی دلف ییس د هلا تک از بوروک نع ودلوا نور هنعودل اق هح اهنت كنم اب ۱

 رد نیک عو نوح همصلخ نیما نا هنر داربا ندن راشا دنرق هکب د روکاماو |
 (سلت القا لو انا یاو ان نماول یا ت اولش قب ارم لای |

 هعمل هصع راهنز يکشادن رگ تنش ل ییقح ەد یدید (نولمع ون 6 اع

 هن انهم قحادا هل رک کچ تواسق هن رلکدخا اک: كل راش ادن رف اسو

 a روضح مهلا حایتح او هع اضم یرلنا و یدربو تزرعیک كن وباکب یلاعاو



 هن لو طح كم السلا هیلع فع ویزا دراو هرنضم ی رالغوا هک اتفو ید وقل |
 1 هک ییعد ( نو رکن هل یهو + هنر دف هیلع اولخدق فسوب هوا ءاحو) تورا ۰

 | ه دعب یدلتب قس وران" اماو ید یرانآ فوت هدنرلف دراو هنت وشر
 ۱ یر اب ورلد دالناناس 2 راک کنش طرز یادعد و رب دردابب نراودنک ۱

 راب دابو هار رب یی اک دیاش اد رفرب نوارکو رغصیزودنکو ر سه و راد :

 | یدو یدک یک ناک یرودنک الوا ساک فف ورک هجرکا |
 أ هن الاو ید ذ زسز کی هرس وس اح ساک دن دصق رر و راح ندش الو داو

 رب لواو ید ربو یا ډب كوب زز هنبرب ره هليا تیاعراهدانز نا درارب اس
 ۱ تاودتلن اعاف یورو ودر کن ع کم هک اک رھ رکا ر

 | هدایز ن د نه عیجج اکا بح كل ن ابا و ر دکر چک ناد نح هلجج لوا بوریو |
 ۱ ردا ا هتم دخ ول ۳ دیار ژ اتو رد اه ٠ هد ۱ هکر دل وا صا زیکر 1

 ره کارد زل نک انا هکناوح یادتا م AEF als فرش ول دذ رک کب د 1

 وا ك رک هکردن یبش سپ ردرتتشوخ قلپوا لادتعا هدنص وصخ |
 || یلغ

 | یک ر چک بول وا هرزوان اصقتیبح هئب راکویب وره وس قت را ندنزاکویپ ۰
 ۰ هکلعوس هدانز هد گشاد و لواو تیکحر هدن ون که کل هوسقوحندزرک هج

 اق اس ندنس هدلاو كنا هکر دوب ییضارلب دنا رلنا ه دک دید هل وا راو تق ال |

 ٠ یدنارارو ر وراد هر اسس یکو رس ن ا اعاد یدا زاو لع وا 3 ولدا فش و

 || یدندیاهجاکآ هنر تفجشادنرف نحاباب و رب ندن اعز لوا یدییدروق یا قافتا
 ی زکشدنارق ل وا هتئلا هدزککو دلک یخدرب یدعا مالتسلا هياغ فش و ندنا

 هن نردخ هنکن دوس ه دانز وک ۳ 1 هروک هک ناسک رک كم ونک دلت

 هپ ینوت ات ناف مل هر هدنوک بودیا یتغ هی ادغب یزک هل مهو ې هلی کود

 کم رب و یادغب ه زس نکس نه روتک رک اح ( نوب رقنالویدنع مک لیک الف
 یادع» دلا ندرلن هو ید د رد ررقم كع روتک هک روصح ی راد راو

 هلبا تق ارط ب ور دق ارب هنصایراک وب هنب نکیفوب یربخ اول ودنک ساپ

 وب د را دنناکا هکلک ید رپ بویغل وب یراقلح رخ سض احا رب ز یدلبا مانا

 مالا! هيلع بوج رانا کاو یدلبا م اعها هلیا هجو وب اقایتشا تشاد رو

 هج لدا هراودن و نکو ديا هسک هل وه هه فس وران دراو هت روضح

 ندنارلب دال و ی رال اوج نامز دعو رل دتا تب 9# نیک ودر و.یادعد

 یاب نا هلا م زب نعپ (نوظف اے هلانا و لتکن ان اخا انعم لس راف ) هنی اا



  OREهب و , ery Eاکر ۱

 هفسو الوا هک ید كرادن ینو ود رد قع و رره ء تاپا داقتعا هلبا تن اخ
EE ناو تّیس لر نع امد تەو هانا نامع رد نس هک ۳ رسم نیلنا هیلبا 3 اہ , ردع 

 ص وصح قیغلم ادناو مر مس كرودنک 9 علم ا كم بس وب و یْعلم | دیا
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 یتصحر یکهدع) وا تولخ هلا ناوح و ی ؟ كا و یتمکو ی هم هقس ول

 لكنع ودل وا تسرد یک ر هم یرهءو یعص و تفع نو دننک هصلک هامژوب و

 | تنایخ هدرب ه دیکیاو هيلا نط ءوس هنس ود نک فسیب هک هیلیوس رپ رپ یت راشب
 ۱ ملسا نیم و وب الوا هلبا رم دن وب جا هما ن فن بوو نايا

 ید ید هک زو کی “لزا و س ون ندا وب 8 هع ازوا لااکوب لواو یدعا

 یدروط یدن کج بوت وط یییقب رظ ان عا و یدروا لا فس وب ردن ره

 | ینپ دلوا تسرد ی رهم یدل و-سرپ رب ی رارذع نانلوا رکذ هرکص ندا
 ۱ نویس رام ما نمدی یاب چو ها قبر هل ترا هب
 هدن زرلپ دل رد هل وا ان ها و ی دل وا لصاو « دارم ف ده ی د وص دم
 ی رالغوا یا مان اشبمو عارفا تح رلب دروکربالا هنب دی تابح هت دل وا

 اما یدلح و هنوک ندب وک یک الا و رس یرلت» اق لارو یدک هدوحو ید

 ا قفس ترک تیز کو هوهک مال بلا عور
 | یادش رکاو قببق درکابویلبا توف هعیقد مه دنتسارحو تع ارز هداب ز

 ۸ یدلوافلت یی ادغب هن ادر هدنن اما نامز ید عا طط هلو جور ی هپ 1

 )ری ناظاس و یدل ول و رپ هنفاشوا ی ادغب هلبارلقج هرو ی
SS E E 2مرز رده مهر ات هر تر رس  CA OSمار  UNEه دات ال و ماش ورصم رص ن دلی ید ء رز وا ی ودتبا رد نش ود ۲  

 یدلرب 9 هش: ل وب رب یادق لور هک دا وا تلف و طق ه د هج هر د رب

 یتدء دن رات الو ماشیلق هغ لص ااو ید رونلا هلی !رلتنم هدارا ید لوا

 اف وب و یدل وا ۳ ع هکم رونک هک رند رصم جد قلخ كنا ئ درولب

 مالتسلا ہیلع ےھ ارا ترضحو یفذشو تج ص هیارعد و ى اماو تل ادع

 | توعم هليا یا وا روه شو م ولعه ه درب ره ید ابعو تع اط هرزوآ ما رش
 نرالع وا هد راد هد زج AY ناطاس هکر دت اكرادتىتۆئ مالبلا هزاع

 هک اب هر دلیب نیکو دیا راغی بواوا .ن اده ازا دال وا یسودنکو هو ه دن وک

 ۱ هليا ۳۳ هج زوحوا هني رازعوا تب وس وذ رهطم هتچ ضو یووس كفس وب

 7 . دنابودنک اب ناو یدزفوک وس رب د و ۱ ْ



 یعاکناوا نر هد ادن لس یدک یاداول هوا بسم نی هیات |ا
 || یربعت كنش ود لوا ندنا یدل وا راد هپ زخه دنشا زوو مام هد ربو |

 لوا مالتسلا هیلع فّس و «دق دنا وانك شک كنلقو دع و
 ت ونلا شع ندان اعرو نواب ردک ایادغ» « دان ز ندد اعهدراز- یا زوح وا

 ۱ تم اهتساو تن اما مكعوبوناا سج نوعا تاق ط2 ترو ربط تلم مالفد

 | نیلکح « دا تیافک هنش اعم كفلخ هدرالب نالوا طقو بونا وا طخ هلأ

 | ها قی رطوب بوتاق طبض نوجعآ لالا تیب ید یز اهب ناتنلاو تولنرو
 نا طاس ه دک دلیا ناب و د ر درر وم تعسو هل الا تب مهو تحار هتسعر مه

 داک ےک نادنس « دهع كتم دخ و نکلو یدلبا لوق یز وس ره رم ۱

 هنناسحا كن اطلس ی د ار مالتا هبلع فس وب سد ۍدلت وش ول د رواس ۱

 | یعس هلبا تم اقتسا و تق ادص هت امهم كلاب اعر اص وصخ تعدخ هزوک |

 1 یبیدید ( ملع ظبفح یا ضرالا نارخ ىلع یلعجا) نیغا وا تفد و
 | قوس رکن دارع و ی هروک یمدخ ون ن هک هللا نیما هخ رارانا هر اذ ی

 | بواوانادنخو داش یک رک ناظل بس « دک دب د نہر وکریاهتب ان هلی تناما

 ید مب كکودروک بس اتم كنس و ی دلبا نیما هتک رادن هلغ یش وب

 | ندنس هک لجارصع رب رع نالوایس دنفا اقیاسیدک لب یک مات هرکص ۰

 | ی دلریو هفس وب هبلکااب جد یی راد هن یخ كلا یدحما ی رش لا

 ِ ل وا ی یدل وا قیلطم لنک و كن اطلتم هلبا ثعافتساو تنااماهکدنکو |

 1 اهن نسوي نوکرب و یداوا عب ا تود دع اطو اس هوا یدلنا یر 4 رهو ۱

 ت:هتوروتک هت ۳ نیقادص یودتا ۲( اد در اخ ك ۳ رعو فونعاح
 1 کن دابا

 د2 دل واه دن ایح دیقبور ونک هر یکغو نان قح ولا هغال الح یال ز |!

 ! تعاطا هل صا ناطاسمالتسسلا هلع فس ول سا د او هلا تنهافرو روض >

 ندنا یدش ن دنلک وک یس هغدیا نادن اخ شد ارا ك ان هزات ل وا و یدتنا

 كالز مالساا هيلع فسوب یدل روک یکی رادن نوکودویدنقوا حاکن ةدطخ

 | هلباكنا و تلاط هدتلصو تافسوباعاز هک هح رکا یدلوا لخ اد هنس هتک ولخ 0
 || اق اسهکب دل وا یال وب هتب رطاخ اه اف ی دیانغارو لععتسم هما |
 | ندمکی دابا تبث هکغا لذپ هدن روضح یمن اچ کو توعد هعشارف نش وب نب |

+ ۳ 



) ۱ ( 

 1 یاجاز نادنا یداوا لصاح تع هقفس وب ن دل د نوردو نیس ددتسا رفو ۱

 | ریغطق هليا مالالا هبلع فس وب و یدنروتکیرلت روع ناراو هساح ل واو |
 ۱ ید رلنآ یدتیا لا اوس ریو ورع هوا شعهلی وس 4 هد یل ی هدن وا ۱

 ۱ | رکا هاکن هلبا كلب رکاهتب ۇر عاق كغ وي اوری دلی وس نس ورعوط |
 | هلاذ اعم ىمي ( ءوس نم هيلع اسناع ام هل شاح نلق و )رای دليا تیاکح |!

 ۱ رلد دیدقدلو رب یرکز یرغناغراتفو غا دم روک غا نصار كقس وز ۱

 | هتخودل وا سبح هلبا ارنفا یدلوا رهاظ یکن وک تق ادص كەس و هک اتق و |

 | (یسفنل هصاکسا هب ینوسا )صم نان طاس ندا یداوب ف وقویشک ره |

 2 هدیا زاتعو صوص# نوحا مم رح ودنک كرونکاکب قول یعل یدید :

 | هنب سپ یدلب وسوبد مہ دیاصیصح همودنک نیک فرش كاا دءب نعو |!
 لا می رکتو میظعت عاوناو رل دراو هن ادنزمامخ رز سال وا روم ٌأمو رادپ ارش
 ۲ "بول وانابرپ هنشذا قلب ر او نان رکو تالات نادنز لها امافرلددراقبج نس وب

 هدنجما ٍدب و دیقو رلپ دلیب نوک یرلق دل ریان دف_س وب ینراقدنا وا س وح
 ندناتسلک هکأاتوکرلب دب وطتع اسی راکذش ود اد ندناز دی ی رافدل وا
 || یس هلج و رلب دریا ها رمث رعق بولب ربا ندنانج عاب و رلیدریک هن ادنز بویج

 | نهد مالسسلا هيلع فس وب ندنا ران دتااع د ن دفس وب هلبا ناغفو دان رف

 0 مهللا ) یدتاو یدچ اص رارهک هتسوا راس وبح لواو یدجآییج رذ
 | ترا ی( میام رز اخ ال مست الا و مهيلع نی اصلا بولقفطعا |

 یدتب احد ر هضیراربخ ندرلنروب و هلی واتت مش ران یب ی ولق كنا لص را

 زاری صعپاب رک اورلیا تح محو تعهشیشکره هنلها نادنز هکر دل وا یبس
 | رلپ دنلا هءاج نسو ندنآ ربا تنارمس هقلخ ن دنا رلس ويح الوارل هب د اجو

 | « دان ز ندرل هره یعودل وا نکم هدن قوت هلیا رلتهلخ فیطا ه دن ریهط)

 | یهاشداپ هلیا یه فرش بوررنک هن روضحرصم ناطاسو راب دتیارلتقد
 | تفادص یدروک سوی لاج ر مم« نت اطلس هک مد لواراب دلبا فرمشم
 || (نیما نیکماندل مویلاكنا ) حیدرونرا نت د ومو تبع اکآبولی نتن اماو

 | راتاتعاو نیما هع رل هن رخو هلام مب نس ندنوکو ناھ یی یادی د

 || لوا مالساا هبلع قس وب ی داب وس وب د نس الوا ن رق هع دایقتعاو |

 هه ات نکنا هدنتش اب یدب نواربژ یادنآ ه دیش اب زون وا مانعه دن ام

 ( یدلتا )



( ۱۱( 

 د لشنهسا منا اس ؤراب درا و هن ادنز هلا رهت اکو جاق / تند لب رود ۳ 4 0 ۱ ۱ ۰ او ۰

 یربح و مالتسلا هيلع فس ول هکر دیآ ول نانلکا هحرکارلت در ورخ و د

 كيرلا حجرا ) یدتا هرادنادو یدشا رخ ته رجالا ویدب درک نی وتس

 مبو ر او هن اطاس نالو كلدنفا نع ( ندا نعطقیناللاه وسلا لابا هلدسف

 نب رالا هک نوش ز وض یرلتر وع لوا الوا هکراولب هنسو ادنک ندم زغا
 دکسک نی للا را تک ان لواو زد راذشا ہن ہدیقح مه دسلحم ی راک دنسک

 انن ات هک وسلا ربخ هلا یلصا و نوسای لبا یاهنکرد راشعاژرکم هل وقم هن اکب

 نکیا هانکی نیو هنیادا مولعم یمکحو لع نالوا قلمتم هربیعتویققرعم 2

 ه دما یزلنا وب د هل ب و,لکا هلا یعیفح E ودزل وا شنح هلا تھ

 او ضخ ابنا عج س یدروک لوا یت عیچ هلا ريخ أت یسودنکیدزدنوک*
 م السلا مه لع و هیلع نط صم ن ادخ تیبح ترضحو ایفضا رورس

 هنس اضف ك العو لج قحوردرلخابا ناسصها نی رخ ًانوب كفش وپ
 هللا لص مرک | لوسر حر دراش تبا فیصوو تفر رعت نکی درر واضرلی مان زبص
 هکر دشعا تب اور هنع هللا یضرسابع ی هللا دبع ندن رلت سطح لس و هلع

 هدودتقوا شا ) كتریلا مجرا لام ) نج هدق ر داوا تدارقییم هر وس فول

 ((بابلایلاتردامل هن اکمانا تنک ول ) فس وب جاهلا: مسز یراتر ضر بیپ
 ناطل هک نوشانا تجر هرب غیب فس وب مشادنرق اد خراب عو رد رلشم زوم
 یدم وا هدک دلبا قیلکت "هغه رة بح ندنادنز سو دنکو هدکد لک یدآ رص
 كن هصق لواویدردن وک هن اطا ےس هغ یرلمدآ لواوند ( كبر لا محرا)

 یدیا زر اجقل وا ببس هربخ ان ید ران وک هجن هک یدلرعا یتس هل و روص
 ناد رص ناطاس هدلاح عودل وا سوح و مدبلوا ن, هدنرب كنارکا اماو

 مدرروک لوا ی عیچ لوا قابا ربو مد ردرکس هب و. ویدمدیلوت ن اط خر لوا

 هلا هل اى یبریص كفس و ترض > درع دار ندنو ردزاشم رب وریخو.د

 ارزر دلک د كعد م دز وا رد اخ هک عا ربص یک كنا نە بق وي رد قص وب

 رد هج وب ندنبناا مع كلر لیبن ر اس یت اج رد كلاس و هبلع هللا یلص اینا رو راس
 هک ن دن: سد ردغ ولعم ید کودک مزال داسا هدربخ ان لاوا هک صو لع

 یرلقییش.دارع ناه هکب دل وا م ولعم ی دعا ی.درل هیلبا ل ان تعنسا

 ردّعیص وتو فی رعت هلبا دفلابم نکو دتیاربص ه دلج لوا كفس وب ت رض

 ۱ هن وسو د رولوا صالخ ندسخ هرکصندنون 9 یدیدالامسا هدک دتشنآ
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 ٠ رام یدروک یال لا هلع فشوا هکاتفو یدلبا تع رج هنا دنز هکم ردتبا

 | هلبا یلیصفت نشود كن اطلس ندنا یدر وس زوب هني بک اش بوپ وا نیرلل

 یدلیا ريخ ات الصا مالسسلا هيلع فس وپ سپ یداپ وس هلی یکی شس ود |
 ١ لوا مد ۷ اش ید هک د شش هديا ربع ۵ دناهکنک تولا دهن روصح ناطاس یو :

 | یدینالبآروک لوا نعي (ابآذ نینسعیس نوع رزت لاق) بویلشب هل وات یبا ود |
 ۱ هجرکیدا مموزنسیک ا رکا هیت درا یرپ رپ لییدیکردل وا رارفص ریس شا اب |

 | هلنس ی هوردق عدص» ا3 ) سم هکح كو لو هرکن ر رابنا بوا !رلاصاح

 | بوت یرادقم رکحهب جای ادغب ندرکی رل الراتراماه (نولک ًاناعالیلقالا |[
 ۱ لس هب وق هرزوا لاح تور ان رز ی۶ل لدن ا نس ادعام سس هکود :

 | (نونصعاع البلق الا نهآ منم دقام نلكأب دادش میس كل ذ دعب نم ی امر ١
 | هک د لکی د لب ید هلايا الد رارغص قرا شاب یدپ لوا هرکص,ندنا ین |

 ۲ لواو هل وا عقاو ترور و هه ام هد اعم هب ى رهو تافوطو ےک

 ۱ ن دژ هراد ف اود ك الو هدنشاب یک ەد هد س هل وا هدنګا لس ید نک ٤

 | كح ەك هل ز کوا ر و لب ل یو هل وب ولت دفق ره ۱

 هل وا او نیک اه دل ی دی لوا ی ادعت هز ات سا ی دن و هلی ید 1

 | ىد وهلا ال غو ط2 لب ی دیرغص قرا س ات ی دی ل واو ردپا تلالد |[
 کار اےس هس ا وا لص اخه دل ید ل وا جد 1 دعا یروق شان

 دل | رسا هرادب مش لوا یلنوأنو رنا ماع یس هد رت ھم ك اطلس وب دردنا 0

 | هنو س انلا تاغب ةبق ماع کالد دعب نم قاب م) هزکص نادک دنا رب رقن و |
 رک هک لبر هرکص ك زکر لس نرد نوا لواهک د ) لو مسد

 || روه ظ هرز وا ترف وو ترک ٿم تار ندنز ورو تجر ن اراب ن دکوک |ا
 تحارساو تاھاأف ر هلمعدو قود لاکو تحارو روصح هن اه وا هلج توانا :

 قلعتم هل و و 0 س هعداو کت اار هد رکا یدلبا رەت وب ددل وارسم

ER ندعحو ترانس دز وفه و هرلنا هرزوا يادا ل را ریعم الاو ی دع ول ی“ ٣ 

 | قوب مالسلا هيلع فسوت هلیا قا وامز ال تااغسا وب درلنوس همسکیب رادیما |ا

 , یدلبا ضا زمه هاشداپ مدنامه ( اوج اکا لاف و ) یدرب ورم> ندربیعد 1

 || كن:اطل-ورادبا مش هتي سپ ی داب وس ور د كل ر ونک اکب ی رام لوا كل او |[

 ) ررفم



 نضع یی ام كنتم و نا اح كف ےس وہ هدف د) وار | رف رب نص اش مر ۱

 هد هد ی ذات هلا یمکح كتلاعد و 4 اھس ىع اها ديالا د هع هک لنا

 3 اط هب کار حالا ونا كا شک ن دن رطاخ تونل وا نک یس هکا

 ESL ال ڪو ع نالوا ل ادعاد هالو هری ارزو ت ور وک ۳ 2در ر هه

 1 ۳ اک AA it تک

 ندنب وص ل ررفص رس شاب ید هک نی رو” ه دمقاو هډ ( تاس برخی و |(

 | جد را رفص قراساب یدی ءزرعب ه ود هود هبناوحو فارظاو را راق وړ ||
 || ررعمررادود یرارفص : رع لوا وشاب لاطاقوژرروک یرلتا نوف > هګ درا /

 ۱ ید ۰ ندید دناوراردب ارس یار طا نولاههدنرب ئ رلقراوزردیکرو اوا دكا ۱

 ۱ یروو ش اب ید و رروط لم اک « دنراما ی هن اد هک نت رروک یادی هزات س ات 1

 لض ااو روت وک ند هب ا روا : رلشاب یادغب ° را ل وا ت وب > ید یاد

 | ءاللااھءا )ردیاروهط ی راشابیادغب یروفهدنژرپ ردیک ی راشابی انغب هزات |

 | نالواصاح هدنوپ یایدعاسد ( نوریعت اب و رلل ےک نا یا وریف وتقا |

 || ریبعت شود رکا رربعمورالضاف ندیا ع اسا یب ههقاو وب و رغم ورال ام ||
 ۷ کالا مدعا e دم و کس رول رف ٤ اردا|ىناب و أ گاز ا ور و 3 کس رول هدیا

 راد وا رج اع یر ره هدک كارا رھا ناطا وب دکال وس یک ودیا تراشا ه- و

 ۵ ۳ کر EEE وص زور داد نخ ۰ دیا ا

 نالوا شن اف شب زا وزویم هدیا ریبعن ی ويز هج رر دفنو رد رهاظیغپ د۵ وا

 نوک هج رپ بودیا كرت یکم او یکع ن دنت واسقو یدل وا لاح ناشیرپ |
 هنعو دم وا رهت یش و دو یت واند و كن اطا س شو ی داوا لابلا تشک |

 مالتا هيلع فسو هدک دشا تدا رسید هنرالر هلچ قل المو ی۳ هصع ۱

 ناطابس هللا هل مدن امه یدش ود هن رط اخ ل رادبا رش لوا هلبا هل ةدارا
 نالوا بس هنسناخو 2 د las و تع اط كق و الوا یسوزلشس هل روّصح 1

 یرلکدلب وس نوحا هن رک رودنکو ی ررم.هدوی را وأو كقلخ و قم ۱

 تیالو مالسلا هيلع فس وب و یب رم ان ی رهت كني راشود همش وق هم زود

 ییعداو فرم یک ین اک تنح نادنز هلی الاخ راراکو نیعدا وا ندن اهنگ

 یاب لاع ۰ ر
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 IT ٠ رخ یسآر قاوف لجا ینرا یناناداننالو ریکنت اجلواو
 بوتارل زج وقنداوهو مدرروتو یاس شر ا

 زا رلب دا باطخ هقس و هدسکیا ویدلبا رب رقت وید مدرروک یی رک دی یکما

 | هک هلی ریبعت یزی راش ود مزب نعي ( نینسحما نم لازم نا ها ر
 | مالسلا هیلعفس وپ م دنامه راب دتیا ب اوج وب دزرو روک ند زولوا تس زب
 تصصلو .دنب هت هراس وب أم ن دلوا ص الخ لو اوه راس وب یکم دن ادنز
 ی اذع مهحو توعدیب رب ره هند ناعاو تلالده رال وب م ساو

 سو دکیاوب رکان دک دک اب اک=ولتطولتط ی رلت رعد تنحو تساور تفت

 (ارجخ هیر سف امک دحا اما نجسلا یحاصاب ) بویلیا باطخ هنیرار>اص
 رادب ارش یناناطلس هن ار هر رقص رخ دنک هک کد رب لوا ید
 ردکح ها بارمشندنلا كنا هن بولسوا یکلواوردکج هک ندنهانک بوتیدیا

 یتسرب هدنشاب هک کیر اما و ( هسأر نت ربطلا لک اف بلصبف رحالا اماو)
 ردشم روکش کود یعا لوا بونا ررغصش وق نداوهردشءرون وک كما
 ه را رغصش وق نس نب كنس هلکو ر ونلق رادرب هرو ک هنه انکرولصا یشک لوا

 راب دشا وکر لنا اما و یدلبارسعت یرلش ودو د رول روارس هل وا ادع

 نکلو راپ دشقب هنر رب وب دردلکد كچ رکرد همس ودوب نامهرګراش ودوب و
 ۳ فسو ع! یدر ویو د (نایتفتس هبف یذلا یعالا یضق) ناهتکهام

 ۱ ۱ هرژوآ رعد ول ویدشوآرییعد هروک هرکل ۳ كرم yg باوج مالسلا هلع

1272 1111۳۳۳۳۳۳ 

71130 ۳7127 TIRAR 

 ]هند توت ی
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 1 هیودنک شک هک داوا م واعم ند هصد و سد ی داوا رةق 2 اا 5

 | كمالپ وس هلباهقیط) یزوس قحهیلوارمخ نک وصوردکر ک كم امل با لاق ی رش

 1 فس وب مالک لص ع ردعح الوا لاح بسح كم دا یلاف زعا ار ز ردکرک

 | هره یکلوا هدنناب ناذعلس رادیارش « دنا نامز ز آیکیودید مالسلا هلع
 [ دیلع فس وب و یدلوارادأرب ولباس ایسو یلصرکش اج لواو یداوب یس

 | صن( نين عضب نجلا ىق ثبلف )اص وصخ هما وق نر رقم مالسلا

 | یدل وا رط اخ م دیت رالصا یدلاق هدن ادن ز یرادق» لیی یدی هل رش
 ۱ هلا لس شد عضب لا و یدل اط هتسان رد تد ابعو تعاط هلا باقرو صح

 نکناوردز اح هدعلوا قتراو ك سکا ندیدب هح ریدعتوب رارپ د هنسارا لس نوا

 . هنع ودل وا سوح لب یدی نیلماک نالوا ندنس الع ر اوتو نی رمسقم رثکا

 e یه دیه دم ی ی را قاغا |:



 رداکد وب هل وا روصم ح ور هل ودم و مدنی شا هک یزول وا و هلوا رش و |ا

 یدلا نکل ذف تل اق )ردهتشر رس هلبا راونا یتاذ كلوب ورد هتشه رف الا ||

 قشع كنو هکرد مان مالغ لوا مات ردپ رب وب یدتاضحاز ( هیف قاتل |)
 رکی داع بولما نکیغ وب رکیربخ نادنرس تع و کی دلبا تم الم یی یا |

 یدل اص هنس اب رد یش ا ز وک یب WEL کد ره وک لاو زکی 999 ۱

 راس وح مرا زوک هکر دارالد ورسل واو و یدل وا رسم قبل انش شا هلبا و دنک هی

 یس ه دی اسه کج و 5 هنب یدل اق یده هتم اق یک باسیح یه اتت وا

eTرڪ هنج وا انغتسا هڪ  

 ا و ملا راستا یکی م ارآ هدنل اهن ودق منب هک ردزاو رپ دنلب ربو

 نیپحس ! ها لعفب ( نام اف )لر با | لوق یع دارو نح هلک: د ی ٤ زوس

 شون هسزلوا هدرب رکی دید نب هد "رکصذ دمش رکا( نی عاص نمانوکلو

LOTR NLDA E ARDA TS 
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 هما باد

yor TIT 
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 ی دلب وس ويد نیریر دتیا رقحوروخ یسودنک و نریرو دق اړ هن ادنز |
 تک د رز یدانا ن ۳ هرلنا یس ا كوش وب و یس اوه تس ودنکیتعب 1

 1 ترش اعم اص وصخ ۳ اکیا اجو نسح ك اأ زو ہت صا هعس ول

EKE 

aa 

 دیلع فس وب راب دلشاب هرببعت ها اداو نسح یت ذل تعم اع و هری رت یتذل

 ۱ برات نعد ( هبلا ىن قنوع دن امع ىلا بحا نجلا بر لاق ) هسا م اللا !

 ۱ كاران ولو عرزمس ك ییعشم ٣ هدب ادنز هد کک یودلنا توعد یراتر وع وب :

 ۰ دکدید ن رابا ےدقت ی رک نالوا هدا نک نا ی الوا لا
 1 لراعاز نی دمک نامززا یدلنا لوبق یس امد كس ول یادو هاه” قح ۱

 را رلک هنس ودنک نادنزل وااماف یدلوا راتفرک هنادي ز سبح هلبا یسهلی> |
 كعلخ هک و هدنوعددم الا ی د یرلسوبعو ه دنع اطوز أغ هک تولوا نانح ۱ ح

mEور مچ چو و  

 ا دیتا

 ارم هم مجعد

am erرس  SELES 

 نامز ه دنا نادنز ه دریب دن راود كن را هت خو هد رهت ین را هعقاو

 هلا ریهز رکم نک رر وط ب ول وب ت رهش مات هلبا كم ا ربحت ش ود بوروک م
 نا دلجا ی رطدتا تبت و دک هاتف 2 رخ ن ا

 راشم وا سبح هدنادنز لوا یریکشاحمک ند یرال اس وخ ربو یرادبایشرب ||
 ییغودنا وا سدح هللا تم هل وقم هنو نک دشارسعت شود كفس وب و یدیا |
 || نوح اناا یب ریت كفسوب ورلب دلبا لوق یسکیا لوانوکرب یدیاراشاب# ||

 || یارایا ) ناوج ا ارادیارش سدراب داوا كج بلب وس ش ودهم ز ودررپ |]
 یدلب وسو د مدرو < نقض بارش یوادنک ا هد" ود نعت (۱ رج رصعا ۱

ATES ISE ESER DES 

 ۱0065 ان

 ا

77 
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 ی ( ني داصلا ۰ نموه و تب دکور د ن٥ دق هص و ناک ناو نیب ذاکلا نم

 هیومق بوشاد قالى ویدا اا س ق اد هک یر ندنسأب را كن الز 1
 اا راضعب الع لوا سپ یدیا اهت ه دنبح اصم هلزب رع لوا هدن راق دقیج |

 | رک | هکی لیا تد اهسش هلهج ووپ اب وک لفط رپ ل هتفه یکیا ہک ررر د
 ۱ تاعس و و ردق داص ه دن زوس فلز هی ن دنکوا کلم وک كفسوب

 ا زدداک انها ز هسیا شاترب ن دنکنا درا رک او ردقفاوم هنس اوعد كنا یب ذک

 | (رید نمدق هصیخ ی ار الف )ردبلا اط هغ س وب لوا ورفذتم ن دنا فس وب ۱ دج نان سد - ۳ ۳

 | ینانهل ز ه انکبوروک شب دلت رب ندید را یراق رظن هکلم وک رب رع هکن وج
 ۱۰ انوشه هنگ یخ در O o نکلو یزلب کوشا
 هللا زا ةعتسا هکه انکر او نس شابا اطخ نس هب اه ز و یدل رعصا هقس وب

 هی هه اهتیف دوارت زب لا ارمان دملا ةوست لاقو ) یدتبا باتع و د
 کر ه رکص ندهصق و هک ن ( نش لالض ی اهل نا ابح اھ عش دق

 ا وکو ناج ی قلوف رب لز زعو راب دکا یب انها ز یرلدر وع ل رصم رهش

 ۱ توعد هنکشود ودنک هلبا تبعر عاو ۳ شالا راک هنن اج قی قح شم وس

 || «دننالمهلیا قب ك ةسوب وهدتل الض تق یتروع لوا زبورایدلب وسوپ د شالا

 هک یی ( نهج |J تلسرا ن ھ رکع توجت الف )راب دلبآ مد رف او و د ژروروک ٤

 | یواسییودنک ها قب رطوبو یدتشا یب رازوس وب كرلناالز هک تق ولوش ۱
eهتف ایض هللا تف ارط و توعد هنسس هن اخ یرلنا یدتسا ع اعا ینہ  || 

 | قاحم ر و شر وترب هنلا كنروعره توروتک من روت العا تیسرپ و یدلبا تب |

 | یتیزوسو نیسې رو تصخر نیلکج هک نیرلوتر وتهرلناو یدریو |
 ۲ یرزوک ك رلتروعویدن روک ف سوب هليا هوبش وزان هک ك دهن امز وش ات یدهعسک

 ا ر را یاد یو اصوصت ید ود هس مک لایا ماع هلق +

 | هج اب ویدقب ید ابن یژرارقو ربص یراوزرا هفسوب لاجو یدقیج
 || قرختسمهراونا یسلحم كرلنز لواهکب دنیاع ولط هلهح و رب یرم راسخر
 || نی رز تلفغ *درپ رات روع هکی دغ وط هليا تعاطرب یه امرا د دو یدا وا
 | هکنامهییعب (نهیدیا ندطقو هربکا هنب رالف ) یدلقفرطرب یکتمظ .بادع

 م دسک رلحر ول وران دلیق ےظعت مکح اکا ورلب دروک نس وب رنز لوا
 | اعاد یلاح لوا ندنرلتشهد هبت و رات دنسک نرالا ندنرلت مح نکربد

 هک اشاح کد کال الا اده نا ارش و ی ناتو )

 SEETHER EARS REISE و ی ی دا



 و3

| ۱ ۱ 1 

 فسوب اماف یدناب یدلقا رادقم ر هنشت | قایتشا وید مدلک هکن ان هلتفی زو
 مدیا تاکترا هما اول یک هک نوسعا تیصا 2 یدد هند اد اعم مرلسلا هلع |۲

 ا درم ر ی رک بت
 ها وعم ول كفس وو ی ٠ 3 یرارفو ربص كالا ل نکلو ۳ وس ولد ۱

 1 یدلنادص 2س وز ى: ع نعي ) 4 تمهدعاو ( یدلا هنسع م یک وقت ردع ۳

 د تعم او
 کک

REET 

 عد (هبرذ ا اه رب یار ناالو 1 هد مهو ) یددنآ دا رح یس

 | لح قح رکا یدردیک ن دنلا یراتخا نانع و یدر وا اکا ج د فس وب

 | یدیا هیمرواب تمالع ر ندننب انع یلاعآ هللاو یدیا هيم روک نن اهرب كن العو

 هقسس ول هک یدیا مالساا هيلع ب ومعت ناهرب نثر وکل وا هکر رب د رلّصعد

 کس روک لا ید الع تزيح هل وقم وب هنلعواو یدشم رضا نعامرپ وشرق

LAISSE IT RAISES ردا انز نس ی كاوا نس ( یبتناو یا فس وبا )کلر رایضءب و 
 و د نیس ین نس هک و لاح ن هسه ر دیک هنفب رط نایصع یک كنا و نسم

 یدم ر واضطر فس و یدلدا مادقا هک ردمن اهل ز هل اب و یدش عسا زاوار

 یدررا وای وب د كنس كلا مب لاو یدرارواق نیهاربپ هکو لکد هن لواویدح اق

 فس ول هال احو سد یی وآ زر هک از اهل بو ایارار 5 فس ول

 عیب هک تا

 یک

۳ SEI TEE 

 لوا ندنآ یدا رح ید رع = او E ندن رش كن اتل یدرگ

 اا بانل ی قیتساو ) اماق لی روقبوهیج هوا هی هز سطو یدقم راوی وتق ۱

 ۰ كفس و الرو ید ؟ هب و ا یتشلطا ی ید (رد نم هصرمش تند و

 ۰ رو قیعد ) بالا یدلاه لمس قلا ی ندنکتادرآ نکلموک 1

 زا رلب دا وب هدنکوا كن وو یدنآ ی راب دنوا کت کوا دل وا ه رشط ن د ورق 1

 1 انهاز هدو د] وا مداو تشسهدو تر هلاکو تیسحو ی وح ید هنس

 | یدید( اوس كلها درانم ءازج ام ) یدلب وس نوجا كارت بیع ودنک |
 ۱ ردن یس ارج كن هدبآ دو ضد هکنوت ای 4 SE تودنا تاطخ هر نع نعل

 هلا سجا باخد كەس و زر رع ت واوا مدانهننزوس وب هس و یدلنا ت کشو د

 نسي ناالا ) ب ور و ب اوچ یس ودنکهنب ل وا ند ز زع بوق روق وی د ||
 || ردقغلوا سبح بولوپ وق هش ادنز یسارج كلوب هک نعد ( ملا باذعوا

 فس وب هدک دابا نیبعد ید قس ارج و د ردقجلق رب عن تولکود دوح او 1

 | ین د وار یھ ) ید روک لوا یکلد وس یرغ وطیپکیتم اق جد مالاسلا هیلع |
 یدر و محو دیدالنادصقاکی و هکلب مدیا دصرک وب ی سا یعش ۷

 وه و تفدصخ لبق نمدق هصد ناک نااهلها نم دهاش دهشو )
 رب تست



 | بوح وکه لو افلو ا هدعد رلیدع ادر تونغ رزآ هسا ید ر وهن کلام ورلد رسا

 | هغ اربط كتب الو ل وا هکود هک ودیراثادزوک مالسلا هیلع فسوب یدتک |
 1 كلام همالع هلوعف وب تالاع خلع نایعارط دتل هرصع هک اتفو کا عادو

 ترهش هدن رهشرمصمیهام ییاجج كفس مب لص ااو رلب دتشیا یتغو داوا |!
 ح و نا ماسیتحرابدلوا با ر هکلما رعسیا هاش داپ و ریز وو ادک و یاب ویدلوب |ا

 هلکع دزب رع كزا ید رسصع نا ظا ےس هدنامز لوا هک دلو 9 نابر سا

 یدل وا بل اط هغلا نوت اص وس وب ځد یراد هتب رخ مان ری طقروهشع

 نابمرد نوما فسوب ی دقن یران اجو یب رلکلماموراپ دلک راب اط هچرکا |/
 | هری لها یک كنا نم اد كاپ یک فسوب و هبزع تزرع لوااماق رای دلبا |ا

 یدلا یس وب هلا اند قوی یرصعو دحو اهب ستی اهن بول وارسم |
 : مان انها ز و د ( ادلو و انن نا یسع هاوثم یرکا ) بروتک هني واو

 هزبهلوا تق ورب کت وط شوخ رب ی الغ وب هک عو ی دریوربخ هنن وت اخ |
 | ر | رکمهدک دید هلوا نه هجناکا هدنرب نیلغوا د وخ اب و هنق وط یس ه دی اف |

 | ترضحو ی دیا یس و اط یرع یناتساک كس ووظین اطلس ب رغم هکاخلز |
 لایخ بو وا قش ا هل اب ل اجب هلکم روک ه دس هعق او اقتباس یس وب |

 هيآندیا ود هکمدنا ریس نا ییا مکو در وک هدعش ود انا یدیایس وت ننیلع ۰

 ه دیش روخ مکودتا رس ه دن اما ور اب یدبا هدقلوا هدان ز ی رفو درد |

 | یدیاهدقل وصبورارمصیراسخر غاب هنوک ندنوکو ید هک لوالصاو هدنامژ هن |
 || یدروکنس وب سد یدیشع روتک دل و هی اند غل وا نینع زب رع اص وصخ |
 || ۰ دخر ات لوا هکر ر دیا تی اور یدروس ه رار قب زوب بول وا ن ادنخو داش |
 | هانت هدشا غلب الو ) یدشم رک هنشاب جوا ىركي م السلا هيلع فس وي |

 ١ ا هد یدشم ربا هنل اک یتوفو یلعع هدنش رس صن (العو یکح ۱

 جاتو ت وين رهم و درب و تم >و لع اکا زب هدک دشد هنا اک مالساا هيلع
 زا هيلع فس ول ترض> سد ردشم روی یلاعت قحوب د ك درودنوک تلاسر

 | نکیا هدنل اهن نالوا ترش اعم ع ابو رس یتوقو هدنل اک یناناوجكم السا |(
 ۱ یدّرسا كم ردتاابز هب هداز رسم هلوقم لواو یدزبلب هس وهو اوهییا انها ز ۷

 | الز یدروک نکروپ وا بوتان لا طعوک م السلا هیلع فس وب نوکرب تح |
 م السلا هلع فس ول کاتو یدروا افلام هتماد تودیکرب یراوف 1



 یس ههبش ندنیدل اف نومس وب یکدعوک بس وب درو یک یرپ یسو و

 هل درد نکلو ی د روک یلوا ابا رص ویدا( لج ریس اما و ) ید روت را
 هند دما یربح كعسو و ی داکا اص وصخ نس یلع اطرکح هن رح و نس هلګا

 یرصرمضیآ هک را و ردق وب تب ام یدوسکس هک د توت وطقال وهرلل وب

 ۱ ,ب ارمص یش وشد هلجوهدمن ات شنا یه ی دید عی کر ص رص ا یدوح و

 ده احویدر وسه> هداب زندرراس قسولادوهد ندنرالعوااماو یدلوا هددت

E AE یک ی 

 ی در وط ید د یدیا وا نا دا ن 7 ا 79 ۳ ی

 هکمروک سوپ ییسدرپا یدر دصع نداد نورد تولوا روصع: اعونەدنرلو ا

 زا دری
 دقت ول تور وتک كج هی رادتمر و ې داک همر وص ن: رطاخ ولاحو ۽

 ۱ نوک یعتدردیدنکو یددنردیا کالب رندکر شاد ق نسهبکچ عو یدتفراص :

 ) ت ولک نده رش مش و یدبا ال ام یدا ك رار هک هل اد ر ه دق داوا

 ئالام و رلب دن وق هنفارطا ك وق لوا قافنا یدا تال اس هن راف رط یم صم

 كن ورق هک اتفو رلب دلت و هکیکج وص.ن دویق هلا یل وک مان ی رشد بوک ۱

 فس وی ترضح رلید) اص هنا هاح را هعوق مضاحورلب دراو هن هرعا |

 0 كلام سد یدشا اح هنسل وا صالخ هک ی ەد یدشد اب هسا لوا مالسلا هيلع :

 هکباهنام یدروا لا هکمکج بودباترشابم هل یجدیرخب ویدمءراقح کلات

 هاج یا كن ویق ل وا هلبل اج هام كف وب هحصق اب هنا كنويق كل ام وب د
 یا عی ( مالغ اذه یرشب اب ) ندنکودن وس و یدروکرون 2 یک بشم

 | ردر راو مالعیسا نسحریوماهردب رپ هدن ے2ا کب وک هکن وسلو ا ت راشد اکسیرمشد

۱ 

 ا تابح نک | شک وصلا هب وص رایدراع بح قسوب هل اب ویدرب ورځو د ٤

 یراش ادن رق نازدعب راب دوق یدر وتوا هدش اب ی رلعاتم نورونکورلب درقلا |

 هکرابدروک اما رایدرغاج رفاو بوروط هدن غا كنویق و رلب دلک هغملقوب سوب
 رثب داک هنفلخناوراک ب ورو س قو را ندتغاراو هدننب ا د و3 يريح ندفسوب

 | هکلام هليا یس ها كن امز لوا وید رد زا وق ن وخ بواوب هدنرلما سوی و |

 | كفس وب رک یتعب بوشل وا ها رمشیکیا یس رب رهو رلیدت اصهپ ها یم رکب |

 رلینخت له ید هال واورلتغ دخ رکارلب دتک ھن رال زم هصح نام

 زا تدنس اهب كنا اک رت ورلد دوس هن رلق دانروق ندهس ول د ا دنا

 » ریقو ید رل رولب ن نک رییس | 4 هقتس ول و راد كن وو لا هش رآ هتک ۱

 و ارت اص اب :کاید زر E ی دی دهن عفو
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 محر  نجح را ندا مک سل 3

 ی هدنرزوا ل وب ندیک هغد رش سدقندم اشرلب دلا يس وپ یشیادن رق هلجسد |:

 ل وا ی” ودنک و ۵ دنساب لیعع ماع كم )ا هماع تس و رلب دک دن اب وڌ ۱

 ی رد و و رلد دراهیح کلم وک ندنا یدا ۵ فسا ید نوا هد زا 3

 هج ران اب نک داموک و رلب دتفراصهب ورة هلک نعط وارد هنو راپ داقهراکشا |!

2۳7۳۱۷۳۱۳۹۹۲ 

 رب هدنسهتروا كن وبق ل وارکمرلیدتک بولک هاج ی راک و دلک هت بور وتوک |!

 وص كنو ول وا یدارطاو یدشا اقهجوراو و ند کت دیاراو نشاط ۱

 ]| مالسلاهلع فسوپ یدیشغوده# اخ ندشم و ؟ولشات عرب بودا هطاحا 1

 . | یهارطااصوصخیدنو 1 یک دوم الارعح هن را زوک یدنیا هی رژ و | شاطلوا ١
 ۱ لام هنس هک یل اج كفسوبو یدردیا فا وط هلیافص وصلوا بوم زوط |

 "ال هقس وب یل ام و هناصس قح ام اف یدردیک هلم ایس هکعوا نغانا بولو |

 با و نا 4 .>و سل و اترد اونا تبعات ی ینو و و یدرشمردلس ت صالح ۱

 هنن اف نابرق یکلموک یراکدر و وک لوا راب دراویرلشادن قكفسوب تالددعب

 ٩ ك وقعد هليا هل ان وه آو ب ولک هنر اب هدنن امز ماشخا و رب دردشا و

 | هلک اف اتع ات دنع فس وب اکر و قیتسن ادبه لا ابا اب ) بواد نی رکج
 | قك زم انا مزب یا نعد رایدید( نیق داص اک ول وانلنم وع تا امو بث ذلا

 ا یدک قار از لدیشعا e و لدیشفک هفعش را زب ۰

 ۱ ردعنو نسرغ انا هزب نس هحرگ ۱ شاداقرغ هرلد اه کلم وک و شع شلد روق

 1 ىلع اواحو )راب داب وس ود نیش ر اصكح 6 ضروس كسلب وسیع وط

 ١ زر توقا وراپ .دروتک ین کک وکو اف نالت یجدو( تذک مدهصیک 1

 ۲ خالساا هلع و گل درو ۱ را نت ی :

I رل 

LE 7 





 ی ی / و |
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aا و تن عیسی 1 ت نت  
 و

 ۳و بی
۳1 

  ۰ Eا  e 5 aفی 9

 e هه ی تا 1 سا
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 ےب
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 کیر

 وب ملا بش جد نیس ۷# هد هلو سم منو

 | لیربج ترضخ ی دهراط بولق ه دیولآ هلبالکی ب وب كنم لکاکالوا

 | قرفف یدرویک یصپخ ینارون یکیدروټکن دتنج لیعاعسا ترضح یارب
 | اقناس دوخ هتک زان نابم ي دراص یاسا ترضح یادر هت هیاس دقرف

 || ناهننرزژردار هتطا یوزا و یبنناشوق ی زاب تانک

 ۱ رد هلکنس لکیهو ةکما دام ی :دلغاب فیطل لکیهرب ن احنزرح صحم

 هنساپب ز نت هصعلا یدروبن ر بکس هات و تطفاح كنس لغو لح قح

aSنالوا قلعتم هب قص مدآ ترضح هتبس هیاب یل اع یاب  

 حوت ترضح صوصنا ىلع ىدروك بسانم یفوصوم نیلعن
 یدرب و هنلا یصوصخ یاصع یودروتوکی جن

 ل د هني راک ر هش بوشود هنب انار و
 یدفح هردنوک ۱

 2 اسب

 ر ورس بقا + نوت E دلم بولو تباهت ه دوب ا

 ج مد تور jD عمو تا

 7 ۵ هی هل تاولص

 زر نا اس
۱۳ it دا 
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 ییزو هینیرب ر راید نوا * نی راز وک دینسکبا یدعوب

 نارج هن سما یروتسد یرب * ناريسو تېل قوشرپ یر

 | نی تیاکردن رطب یرب * :یتعارق یارفاو ید یرب
 ئ دلوازآ وعد یرب # ی دلوا زارد بش ةکیدید یر 1

 ررازآ رب هلسمنح یس لج * رز زدارت بولوا ج هد

 >باتش یردزردیا هلظو زهف * باخ ید یموق ندعلیداش
 ی دناب لات یکنم اس هل رلت 4 *-یئدنادلا فس وپ وج هزوسولتاط

 | € توفت تراس قابتتشاو تلالم ءادتا و قارف زور ناییر د #۴
 چ ىدلۇا رۇت هاخ رعق یناکف كن هدید روت هکر دفس و ترضحو 3

 < یدلوب لوصو.ه رالام یب لامآ هسیارویخو جرت یب ناردارب و #۶
 نودرگرب و مد هذولا ه دقفبش نایم باتلاع باتفآ کم د هدي سر
 (ےطن) یدلوا مدنو ترسحیالتم هلا یروصت قارف بش بارطضا رب

 مدآ البرآ ندنراب هدنا ,* مرد لکم هکزوا ندنوب هیلوا
 ردلناق رهز تسود ترسخ $ رذل د .تفا .تسود تقرف

 ةولص رایدقلاق ن دیآوخ هماچرپ د لد فس وب ترضحو رپ ترضح
 ترضحو زاغآ هجرفت تامعمام دعب رل دلق ترشابم هنتام دقم ءوصو و
 زور مخ ره زب عراب بولوا زادرپ هرهب هليا قز و بیز كفسوپ

 نخ ناردارب ناربح هنکو دا مضر و تمایق تمالع زب رع را قارف - ۳ب ۷

1 

 قس و ترضح ناقو زب رتوخو جر یب یک نود نودرکه سيا رکنا
 IC مطا ) ناداش وب دزردیک هحرفت دعساضتقم تیلوقط ملاع ید

 | لا یدتشا نمخ یشز لا ید لک یسکر
  یتس هلال هل لک م درب یدیوا * ینس هلالک بولاص هرزوا یلک

 | فسو اود هشدرد ےک هروب * فسو اض همم یا یدید

 || كزوسولناط یمدیاشوکیخدرب * لزو یمروک درب نیزلعب

 . ردب عاد قار یدخ لاخ * رد عارح ه٤ش یزو یا
 | تیا شونردیارش تمکحو لع * تیا شوکت اکو مرا دنباکس
 هاوس هلاال هللا یسخ # هاکان البرپ هسلک قو ید

 مے ران هک | ی دلوا ناتسلک * ممه اربا لدج ینوب ی دوقوا

 |ئ دوکو 2۱۱ ماد حد نس * .یدون مزوک نس ماغونول ن

REE 



 گن

 | راو وتش ياز رس: كم طب نیت زود همدید ه دید ر ون یا هلوا

 ۲ رب ن یکن اہ شلراص هکشخ هحود مادا ورس ر | ذعلک لوا هلا و
 | یدلق لما ناطر بورسوک امرك ناتو یدلراص هنن زج

 راحات رریو اضر قشاعاکا * راکنادا رم هوا مک اضق ره

 قانشم لد هلرکریابص هروجب * قارف هلوا ی دا رح نوچ كربلد

 هک . نوغ مع یادور نآ لیصفتو بوععب ترضح هب ات هعقاو « 3

 راذتعا هنندالوارب ترضح هکن وک-ل وا هکر دروطش هدافصلا هور

 نددنرافب سی بناج ی دیشعد رب دروق یمتسوب نی رقروق بودی رثک
 هک دیشلوا ث داح اشور يدروک ه درلاننا لوا تعا ربطت, هنوک و

 نالوا داولاد رغ شمروط هرزوا دنلب هوکرب ی ودنک بوقع ترضخب
 شمروک مدنلاح شلوا لوغشم مت شکلک هدیداو رب يمارخ شوخ لارغ
 یکراکش هب هط یر شور یدلوا راکشآ هنسرک رکی رادعم نوا اتات

 یدروک ی احوب کرب ترج ی دلرغوط هنیدصق كنبسوب ترضح
 بوراو نکل یدب رو ورغوط هبیداو لوا هنتبن صالخ یس هشوک کح

 | دیدات هدا روا لروا نینزا فس و ترضح ی دلراب زر نردلوا لصاو ]

 هک ارز یدیا وب ثعاب کمد ربذلرک نی رقروق غربیبلوا.مرجالف ,یدلوا
 هک نوک لوا هصقلا یدیا قفاوم یراتنک لوا هننوصم باوخ یودزوک

 ینوصمو یسهصک یدتا لیقو لاق قلعتم هنن را روتسد لسا زیپ ایہ ۶ |

PARRنعم یی راتفک هیون  

 مصخر کا هکیدنا یتعیالام لوق هزوک هنو ی دلوار داص.ندنب هکب یا

 هرکصادنرا اب اع ردبلاصو لال رجا | هكون اا ي دلو نیعت قلعت

 )€ مظن) ردیلاعح ا لاصوم را بانچ هنب ||

 ڪک را هنور یعزوب * یسک. یمروک ید رب ذوب

 بعک یمروکربا اج جدرب * هراناح ه دنکوص تق تقرف وشا 1

 یدرلغاط ن رکحو ناخ هلنارعرانروصن یدرلغایاهب 2 دهحاصود , || ۱

 ( ظن ا نا
 < هب ه دعو کودتا * هلعشسوب م رک وا بوقعب ی دت اپ ت

ETT O O E E ES 

 رف
 کک ۱



KNEE 
 ( ظن ) زولتلبا:نابب بامر یسک تب تاسو

 یزوسوب كلب ولسا بوعد ,ی دید
 یزو ا رود مم هتتسا + ۲ ا

 مفر لاج يب نا
 | ع خم. ةدمجنج راولو ا: راو

E SOE ANE۱  

 1 سو نوا او عج

 | زاغآ هعرضنوزابن ین اعنک هام هدب اج ریو یناوخا ندفرطرب هک الاح
 || (یسن) " :رایدتازابنوید رد حدا م قلوا ناور ههاکنهزن هتل "رایدتا
 | ر دانش ات ولط ارفص نفكر ٭ ٠ ر دارك رس تف وارتا د

 . كوك لوانونتروک ی زوروتوب وق * كىچ یدلجا نوجا خامخا لکوک ||
 ر وتس دراو کا نونلک یک لک*روتسم شو هصع هلوارب هت

 ندش هک سور ترمضح ی دمر و اصر هلاحوت توقع ترتضح كلذ عم
 یدربو ناوج سلب مدنعتم یعدوجو هدنشفا رف تل سم هلیف احن

 یلارغنیسهزاب عاج هلوب رفظ اک | هنسرک رک ہک نر رةرّوف صوصخا لع
 هس غوا هخو نم یادلبا نان نیسهمذقم هلیفادس او دوبات توس

 | (ضن) درد وک یر بب فو رم تالاب کوک ناط
 | تانک كلو ا همز * كار دب یا هلوا راب دد

 1 یزتلالتصو تیهاو توق * یزقعاصت مزب نیسرولب نسا
 | اوخ زا 5راز کک #* زاوخ مد مرش هسلوا رک مت

 | شرم زن تایمر اب وصول ار ھك رس بغار ازالد فسوب اماق

 قارف کلنوکخرب نيس روک اور یی ع هه اک حج رقت هلیا مراردارپ
 ترتضح ییدراولت ولدردنآرب دوخان و تعاشر هک انوکو دنامز یو زج هن

 (ےظن ) - یدلقزاغا هبیرازو عرضت بولی راص هنغالوق هش وزب
 | مكة ناةناخ نادل مش مرک ناکو فظل رح یا ی دبد

 || هتزاجا وکون تا دانش یب * هلتفعش ناوخ هفلخ دل وط

 | نتا تشو هوکو اک رتن * نہ دا تشک هلتعوخا نت هراو
 اردن ناتسلک نادنخ لک * زدن ,ناح هک | بوععی یدند

 ۱ اس شوق تا فعل a یاس هلا ی بم

۱ 



 1 دلکشنا ار 5 کا mer جی mT ناقوو ضع لا مومذم

 1 گاف وک نجل یر او اوج قضا نسشمالوا لصاو کھلم
 1 رهو لوا راز دفن وراز هلال هان ن دشا زار هو ر اهب ون نیمز ئر

 یوزرآ رو ار رظاخ تّولقا زاکتشا سوژرا راکو رس تشکلک هدتعنیط |
 ۰ ( مظنر) یکم بیات یساوه رب داد مچ رم |

EAM ۱گر  

 كنس هژورو هش هتتناکن ع : :

 ê رات توانید هح قرنخاک | ۱
 ۱ زا ورم نع وزر ج تک

 ۱ ۱ ورم ینو لوا رند |

 | كشت هزّور كح هدنا تشکلک یزلارهص _.. 1

 | هکردکر کن دنت اج مادنا لکن اوحیوٹ لوا ماپ ایمر بناج سوشا 0
 | هاذلوا ن درممد رج مادقاو ییسو هاو لوصوم هلوصح کدام ||
 0 تفلام بوضود ب الاخو ماهوا ضعب ربط رطاخ هکر دزاوپ ۱

 راپ دب وآ ةتيدتب کسلبآ فشوپ ترضح ناوخا هاو هاب نیت سا

 هنج: لج تاتخا هک او راب دوخ هتماا ر اهب لّوآ یک ا روش رم م 0
 هداتنا لوا یدتا ساق هدنجر ولد شخ هاح هام نار زع ی دزاوا ۱

 لصفر ب ورید هلتعالم لاک رایدزاو هفسو ترضح روض ر فا | ِ
 لا خاب دا هلل بودی تامدقعط_ب هدعب رانا دلو و فن ۱

 ۱ | بوته تار شت فرس بانر ںاشاو یدلوآ مرا را رلکرادوم ۱ 0

 0 لبنس دو ور لک لفط یک كس سد یدلوت لا ها لاک داس ِ

 | نیسهلوا سوم ندا رک هاکاشاتو سوب هد دنا نکا دوس :

 هک ن شهلا نتزاجا ن نسح بودنا او ی زوم

 | دزو كلکوک نیس هیلبارس یتارطا لغرب یک خارش شوخ لارغا |
 | رایردید نیس هدنا بسک راقص ن دیفاک داشت ماج لانس نک را بولت

 | راب دابو رازوس هجن بجوم یکعنا لایم فیطا عبط تفسوب ترنضح |
 | لا هب هعزابو رس لاس رهب کل اطا كرات نیابط لاوقاةسالح ||
 0 . هلقافتا رایدرد وا .راودنک سوپ ترضخ رتلاکسشاو ارحالب تراک |

 || .تفحع  نایعیتسهصق را 4 هی ا ا 1

¥ ۳۱ % 

۱ " 
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 یر
 للغ هصقلا یدلو عؤقو هد هعج بش ج یدلوا ۲5۳ یزد ۲

 یدلق اد تاداعمو كح و 2 ناوحب,الا بدم تام کیدروک ي اوت 1

 کات شیدوخرب دوحو كفسو تزبط بودا قافلا م دقاق هج

 1 رسول ترضح رل راو یر جوج جرج الف يدا رقم يلق ۱

 هوا یر نفت نر ؛ دزاولب وی رو تزاچا هرج روت بو با هار

 قاب ندش فسوب الاو هلوت رکسر زاو هراس مس یدمرب و اضر هتقراقم
 قلعتم هئامانمو قاسو قاین هکفحرک | یدری و یناوح ردقوب ماضر ٩

 توا هنشاضر مدع دم ترضح:قاتو دسحو كشر نالوا |

 بهره دعلو قلوم افصاا دضور اماد رد رهاط يوديا 1

 مر مولعم یودیآ رداص ندهعفاو ر ۱

 هد شا دص تنرضح تاماعزا دحل ت وفعل نرتضح بار اھ ةعداو ول

 چ توغ رغو رج ۷

 بوک رع باوجر هک رب بوقعل ترضح هرز روا قلق راسا نوح |!

 فرشا اب ام دعب رکود راشاب بولوا نا رک یک ناسنآ نیش یر کر روک ||
 لها کر اوزان ,ردیآ حض هیو دنک ي سوپ ترض بدل مب ناول ۱

 ۱ رلیدتبا حیف روخ دمو دحش ی ک كمال تادو ردا ے ج رتض اط اک کتی

Eلک تب وب ترصح زلنا ن ۱۳ وب  

 ةه وپ ييريضح ھالا لزوم رو الع ضعب ی دروکه عقاو هل وعم ون

 I هر هلکرلنا هکندنا وب ٍثعاب یدروکرا هدو نب راد ساف دصق

 یدینمامروک بسانمسلوا رودنآر ندنرو طحرع یدیشمامرب و تزاحا

 تصحر هرس نادر ترضح فسو ترضح ناردار هکخردل وقنم

 ییهام لوا اا كتسابا هر اح هن اب بو دیا فست ضرع ةسنغودلوا

 : هیبلا هک سیلترپ نییلبا نکیا هدنروصت تبلت قلرقن ند ابا هلعت رط هن

 ۲ دنصق»هب ون نادناخو ساو ساوه هزات دیا ترشاتم ۵ داسف هژوعم وب

 2۷ یدلک هعیح ۵ ۷ 7 جی لاحرد 5 د.دلخو نواعم هرلنایلنا

 | ردنراو نو EF مرب رایدید لام تاو هکر یدروص ود

 نا مرجالف رجب ناوح ردراد دن ا اعوئربب تا هک الاح

 وحی

  MEERمومدم 2 راس عن ام د ویو
 ER م هوم ج کک



 لو 3
 5 بس نما SEE رج مس تب 2 ی شش تض#

 تیا یر ور الت هل عظعق اکب الا نامه نوزومو فیطارب ہدنلا

 نعرو دلولنآ در هفوکر ب ییدلق هنزاوم ی راغب كرردارب هلم مه هتشد
 | .دنیتلواو یدلوپلکنیمراتفس ےہ یدانزو بونوق ییهتشپ خب |
 | رهاوخ هک اتو یدزتسوکت نکس یربره بویلبا .دجساکی زردارب |
 طاتتحا ندناوخا رکم نکن یدلع نیکو دا هنا یب وات ؛یدلب وتو ۱ ةر ترضحو " یدتنشداتس هد توخ یانوز وب نون تّرصضح ||
 1 لس ر دکنادخ تمح یدلق فرش وڌ قوشعلوا اع ذو ا: نقلوا زال (ً

 ۱ كنو ی دلوا رهاط ی د اور فکر هررکتیتصف دارو نسخ نامز یرادتقم |

 نانا ندتسهح تنداعسو تیزر فس وب ترصد ناش زاما ه رات

 یراتا دزه ننعا بصف هدارصرب نسکذیدنک فرو عزل هکیدلوا
 : SE هلاوحخا وب رنو شید هکنهاررطا كف لوا قرا ضع ید

 | یساسصع توت دص ترمصح اه رکا ناک جرفت اضف هلآ راغ طخو

 || دلاتو لولو الغالب اعا یک ھت اة ردع یرافنچاش
 ۱ قشم برضعنبباع تولوا یاد واج نوزوم تردو یارون مرر ||
 || .تیولق دبیر هوم فیذلو ون: لت نادنبیاخاشو دی :هطاسا لیا قرانا ر
 0 ۱ یرب ره بولوا لوغشم هلوانت رانا تح رلیاناتنوواب ون هنفرخ كتناوحا ۱
 هک عد لاردبا رله دج هفسوب تربضح ادرف ادرف ه:دعب ابا لک تاق ۱ ۱

 هکق یدص فسوب تربضح راردیا نیرکش:یرلهویم نب رکش یولکد یوا ۱ ۱
 یدروکرروتوا ه دنفارطا نیناوخ| اسو دجاخدلاو ؛یدنابوا.ن دیاوشوم |

 بودیا نیرکف كرام وری کلو :یدرب و نیربخ كناتور ییدروکریخ لب |
 کز ره بولوادرد هنتسوا درد هویملوانت یابدور لدصعو ع:یزلکودب ۱

 یر ره هکانوک و دیدی کود كرل هعقاو لس ,یدلشاب کج توامیق 1

 بوقعی ترج ضعب هک هجن رک ۱۰ ی دلنباط لنعط یزادهویم لاهن لوا ]ا
 یزردارب نکل یدزد اا ظح هنیزعو تلود كەم و ترضح نادا ور لب الد ۱

NE NASTیو شر  

 || .هعقاو نانلوا رک ذ لا نبدهلج جلود نی رییضع حب .یدرلیا طایتجا |
 || ِتخردوب هعفات یاورر نالواقلعتم هتسهدهم كدوجو رفو سر هک نحب ۱

 نو مسیحی گز ےس جس سس تس
۲ DES 

E 1 
 3 س



 هنس هر اهل رک نیلب یدحپوچ *% دنس هڼاخ نام ۍدروک هکینوج

 ز دی ر اک دان ی دنک مچ کم آ کوب ید« دی
 ۱ هلتب و هر ايه یس و e هلند هوو سیم : منا 2

 ا راب دل وب ۷ kL اج همش کر أ

 He نسو ترضج مای نشوررھاوخ مالک ٌهصالخ |
 یدروتک هروهظ یرک نالوا ناتیمرد مدنا نالوا دوبان لوا  یدلک |

 لام بجاص ن اجن نالوا,دزد ناجا لیلخ تعب رش بجومرپ مرجرات
 دف دح 2 د هل AE م ۶ یبشاوا ہد لوف یر تم هد وږنبغم

 ,هدلوفرب یربع ندو كلوا ناهر و تج دمزال یسلاق تولوا نایهرد ن داد ۱

 هخدلوا هد |بپج دیق ترم اف کوه یو وتی |

 اچن ارب هصوصحوب ف وععد ترضح یدیاررعم یسلوب نیل مراتب حس ۱

 قیدیص بسوب ترضح هززوا لیلخ ترضح چیش یدمروک

 دلاو بیم ا تافو ات .یدلاف بولوا نیز هیمج تعدخ هل -هجو لوا
 تربضچ و قیطل رکلوا هدننافو ءاتنا . یدلوالسمااوسک هه دج یدحام

 ترضجو قبرس هم اخ نالوا بوهوم,ن هتنانچ باطل بحاو هق اسا

 امری یک یک دو هاشم
 اشوک هلوک هندی رت نسحو یدلبشفاب هقادصضفسوپ ترضع امیج |
 ناردارب دسمح هرکووب .یدلق هراکشآ جد هلق رطوب قمن کودتا |

 .دنکنثلرپوا هنسوب ترضح ندروغوا رب هعاجو بضقو رکو دتشم

 ید اوور سو ترضح یسدع اماف یدلوا دهم قایت یرلتوادع

 :یسنزیا هکلږروک اب ژور بععرب هني بشرب( هل دعقاو ) یدروک
 4بار لربارب هز اک هکر ارالقر رفت هلهحو و هن وعل تربضج رهاوج

 زوشناتیتساشام بوغبا مره هتیئد رب یر زوشنمراو هنج نودوا
 ميکیدتا لصاح نت ولید هایمنی رام نامادوا هر اکدرونکد رانا هک لا

 «دانناوب یدیاهاوک,هلاحنسح یکن وکر وف اک بره بولوا ضایب رانی
 هک نعل راب دلبا د لکا ھم تشک ےب یر هتشب لع ر ردا هکمدروک هی وش

 نا درب شوک .تبیعبت هننعس ب حارعه نالوا چو مجول هی نالوا قلعتم هرلنا :

 این قرفو هداربع هبا یاب هک ی دلوا اد یار صختو تلد:دنتحعب |

 نايه یس هم اج: دییسرپ هدنتس هقرا صوصخاب :یدیا هدام قوف هک ادوک ||
5 o SON A BRS UT REIT ESE ۳ IE CL ORNATE 

 ا
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 RU متر یزاسمعدر اب !یدلو عاب هنب راوکو تغ 4 فیس ٤ دل 4 مف هد ] ۱ تاب در 1 تک نود

 د( ا مشن هو نا قرد هک ندلدزد تو رخآ لیصفت

Eی تب تیم هل رط وب شوم ما  

 بیا هاب هد تن دن وع مات لار یس هر رع لاو
 بو ام ی یز تریخ یو مساسد ات ۳
 ۱ ا کو ی هر کمان س اسا ےب وند صحت

۱ ey ا لوا التم ی دشود دقت بولوا روم E 
۱ 

 زر و راده شا لنلب فسول ترضحت

 هنگ ورام وط ر رع دنا و دنگ ودیا رع و
 ۱ یا تولطم ی وغ دنزرف لوا توفعا تیر زص رک رکتشششام]

 شا اهر ندر کوک ود نوسشوا هر دعت نم یو" لوک ارت

 1 ۱ یدلاووص» لیفارف كف سو ما هک در رھ 3 ره رهاوس لوا

 1 یدلن a E دوا شا نار تولغا ا یدکی مدومد

 قشر ندب شوا کرد یی دزدنوکن اح هلق ظر هر قرح

 ا و ردي اب ن داور حور ی جور شب
 یداوآ توش ڭا عود کس 1اوضات اوج لۇ توقع تارطحت

 A 3 ا E ىیزەلاقم هژوفع وب ا نا ةَ که رهاوخ

 | رخو قار ید تظ نت * هلتنل کا یو

E E eترفوا روق زاد 8اتس * . € 

 وسعت

 ووتسد رب و هک( رکن ڈس # او دان دعوت لتا ت تظن ول دان

 یعب یدلوا دح « دنکر ادت هح زا :تعفات هتشساقنا هدتنان وه

 دعدع لوا ندزرلنا و هقانهسا ترت نرالا ةه هک لخت ترم ڑک

 نوک یکعدا ملات هب وقعا ناتج سوپ نازم وخ یی کد فاتت
 ننال ؛یدنتشوف ندنتلا ناز هلو رنو رف یکم 9و

 | ندردن تاومصخ هردخاندو ءانئاو ی دا ناتهنن توس ا چ دای نازل

 | اینم ی دلتا اتم هعدرعز ورد ر دنتشلوا هجن ید کوشزک نالا
 / rs NY ی ویارک قاداق وي ەر شک

 مرا لرل (:ےظنپ )اجر چىدام یودالۈر

 لایک هیوف لوركا عاری نکی فلا



 | متردباروهلن هود یلکر برق نیل مارح تجار اوج
 1 1 رضا ویدردعح هژوا هجن ا سرو کر زا نا. 9 نو

4 

 نالوا یرذشرآ ودار هلدافنا نور ح - يدیناوب قع يرللاعتناو

 یلکهزب ی هتشاس یاورر كنلغوا 0 ا رلبدراو هنن روضح (لی ور) |
 ا هل وب نوا بذج نقب ي بلق ك زب نچ وپ درع یدریف ما 1

 كچ ?E E ر دشا ادیب هصق

 ترضح یبلق, بھ يک كرلنوب لیور نکل راب دلبا اجر تنولعمو
 ( نیبذاکلا محو دوو E یا ) یون ناس ینیتفادص لقب دپص ۱

 لابقاو .تلود اونا هدنس هیصان هک ی هد ی در و باوح بی با ییالک ۱
 :ا بی رق نع یناذ لاله کردی نکا لازال و دننیحر و لاکر و ه دنناب

 ه.دناجاک و تمار ۶ مضور یتداعبس لاهو ءاوا لالو نع چ وا ردب

 كليد یتسوب ترصح ناوجا يردلپوس ویچ وراپ و كل ر رب؛تحردر

 یدلبا كالهو هل عرف برب ره یرکف|یعوقو ههقاوریعتو كاس ۱
 لر ندیاوا هعفاو هکر درو طم هداعصلا + دضوو, 3 هیات ,یعقاو, (

 یدروکح خب اور رب فس ول ترضح ۾ KN یرادقم

 | تای با "اولرپ هدنآدهو تبان هسج رس رام تنکناره هدنسهعقاو

 اإ ب ذعرلپ ,تبونب روک باترپ با ربمرپ ین اش رهو یدتقا بان بآ بولوا
 1 ندناجمآ ماع پونب روکول الو اوه بلاد عم یدلف هناور ۳۳ > تالحو

 1 هلبا نا اک "هرارش نایمآو نیمز.نیبام..یدراغد رهراب شتآ هنب رب ناراب

 هبوقعی ترم جب ید نبا ورو قیدص ترضح هک اتو یدیشلوارپ
 | ترضجی شو ۶ طع قحهلوار هاظ هد هبنا هنمزا , قدلبا قیفحو رب رقت

 ]| اهن ای. تالض ,نالوا قلعتم هننرار داری ندنناسحا تب د تتسوب

 1 ا كاله یزب ۹ تاجر نا ت ایا نوزفا دیک ِ تا
 .mm ما مم تک ا تیر

 تی جسم وتو زا ۵۳2

E 
ea 

 | | داندزا ن کل ی دلپاب قیقدت نکجهدیا ر و ٍدص ابطعاو نوکیا وکم راکمو

 | یدلق فوقوه نرد :بولبپ نرم یبسلوا.یدا هاوتا دبسحو دیک
 | دلج ةكيلردارپ ذعق او طب راپداعس شیک کیل زاهنز هک اضوصخ

 أ || یرادسبحو دفحو یرلغ یدلب وط ید اؤ روب هک الاح یدلراععا وید

TORA TR EIT TERETE ETRA SLES ETE ۳ 
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 ض .E يب ور ترم طح تشر هد مالک صالخ ) مالسلا هلع قیدض

 دون جازسا ل اکو هق ونز هرز وا لیلجب دحاع دلاو نیلاو ل ارتا
 نلبجرب ایچ رب بد رکهک_ القا رپ و دین نایسیهاوکرب ةکدروک هدانّو ر ملاع نکا

 E هجن دفا رطا هکر اشماروط راودنکه نوا دنونب کالف)اش

 فانصاو نیا و لک عاوناو نام قیادجو,نیناسب فرط فرطو ناور
 د دعرب نواو تباتفاو هام اکا نایعوا رها هدنتناح ره نیحای راوتراھزا

 وشراه هی رش تاذو رازسا نداعس قرف-تاتشو ىلج هجو رب تب تر زخم

 ر دب یساژور تیفیک هکزادمان دنچ را .دنزرف را رلیا مجم هتناک اخ نیولک

 توغیه مانممبعت بوعد ترضح+ یدیروس نا كنه رفت هنیانچ ناوکزب
 تولواریسع نیکه دت زع ده, هنسهدیدرولوت یاس نکو دنا نزاو هل
 ۱ یزاچناو راهزا كنيحاب رو قیادح نان روک لول یابسچاو فضل واآ 1

 ۱ هوو, ظاټرالا مولعم نذلاوو طاسن الا مودعح طاسا تبولوا و أ

 را نکل یدلق قرف ن لک هدر ا هد ER و مطع 1

 صصتال قباب ,لاق) ءان ةدسحو كقح نالوا ز زوک« یر هدنواتعشطا است

 (نیموذع ناینال .نیاطیبلا نا دیک. كلدو دنكيج كنوخا لغ لاو |

 OE یرادسحتنالوان دل وا یکیرلذدن وط ناز تعفح «یدروب |

 هنلاجیو, نسح كه دسص هک ارز .یدرویط هفیسوت ترشح یتخیسالوا
 ۱ بذع تالک :نالوا, قمعم همسرش ناشو ,هنلابضخو قرللخاتفاطاو

 تونو توا یاد ةر زاوا رد: ق شدت ترس تربضحتءایشپ هنلاکو

 یدیشلوا یراج هدنرس ام یتالماعم قوشەغو قشاع ادعاع ندنس ەق الي,

 ندزب سو ترضح ی درردبا نا کچ ذسح 3! دقح هیت ااو اف

 ریل لس هک س هصق هعقاو تح ,یدرلرلب وس ود رد هن :تعان هکعوین هدایز 3

 | یضرام) راي دتنیا هلقب رطرب هجا ( عاش,نیتنالا زواج ارش لک
 | یراشادنرف نکلا هک عب راددید (هاوبا هل دمت ت وخال مت ناآ

 | یدلبا ادیب اور قلعتم هنسهدعس یسانا ۍسابا) پویلوا ئاز هته دم |

 ۱ اب € مظن 9.یا ناییلقوکو تفک و د) |
 و هکیلی ۰ میساج ٭ رادرپ را اوج :یدبا رارید
 | مرک ی ذلوا مالتق نجانا هک مین قلا کیش ه دحر هلن

 بجا ندزب ه انا زا هوا × ۳ هس ی دلفا. ةو

 سس د ۹

 ا, رو وب



"۳ ۶ 

 یدراو هلاس نا نوا یوهرع نس هک اتقو نمیشه وب هداز ید هلج "

 نکو دنیا هدجس هب ودنکر قو سعنو نونع یکدوکرب نوا هدنسات ور مشر
 اک کر اشچ لا تر, یا تیبا ) هب ومع تربح یا یاد روک 0

 .(هفلول ۰ یدلف رب رەت وډ (نیدخاس ل جهت لاو شلاو |ا
 هر دپ نادت نا دسنخ میس رز دی نا هک ک۴ ب وقعد ی لاد
 ملا ن .اتساد هن اتسد لها ۴. هع ان اتیع یی اوخ ار دیو

 | ن يلو اراب هدفار هو تن. ۶# :نیبس هیلوا راز هک یزار چکا

 وول تم الح ن د راھ طا ن ویش ننک الش س ہک ی ریش قا

 ` ۽ زاد نوبسلوا, هلتف ندناوخر # دن اتیهد یباوخ هناوخجا هع د

 | بهمنی ايو واااو ینا ر هادی نر نکا یس نیا ی
 || . باب نایدیاوط قوجا بلسیل * نوب با رس نیک هب یکی

 | صقانوهدانن نبش نسهدک دروک ی هعقاو وب نی زضع ضب هک هچیرک | |
 ۱ کا نوا جاوا دا و یدادخم رسعع زدرلسعا یرالتخا ه دننکو بنا 11

 |¦ نان ودلوا هدنسدبنواو یار وکم دن دیر وکلا ر دشم روک نکن اهدنشا ِ

 ۱ هزوتشحتهکز دل زن واور دک ال وا کااعلان ید یراق رکا خم 1

 ۱ راجا و دیدنآ موسوم هر لتبا دل وعم هنو یدبآ موم یخ زدزاشف | هدعس

 ندنیانجت تو هیلع هررا ص اع ۳ نزرضحدوهح مان ناس ند دوه

 || یاسا نالو نیبعت هل اور هنع ناعت هللا یکڑ نام ه دک ڈ طا لاوس

 || قاق نادوع سباق لابذ قراط نابرج ) رولوا رک ذ هکرذرلنوب
 || ترتد داور ر (نیتفکلاوق تاثوذ ع رفوذ خ و رص ج

 | لبرج ترضخ یتقزباآ رات دمر و باوج ه دنوک یغودنلوا لاوس ربمغیپ
 وند «تارونلا قرا ذکه دوهج لوا ولن تروج رب رقت ةلکشا نا بولک

 یدلکه ناما و دیدیا نشور اکب نیکو دیا رمعب قخ تح یدلباقیدصت
 ۱ (كلانرح) نیممجءالمعف اما یدنلوا ناب ید هدفانشکر سض لیصفتوپ

 | (قراط) رک هتین لسد (ردعار لاعس) ید دا ندای ر د ایضرب

 (قیلف) ناتنانر (نادوع) هرهز ( سباق ) دسا ( لابذ ) یریشم
 (نابود)ولد (عرفوذ ) دراطع (خورص) لیهس ( حصح ) قویع
 کاک اول کیم لاد طا لاج یک رد ازوجب (نیتنکلاوذ) قاع: ارق
 ۱ نرضح-هعفاو قر وص اعا رلدلق حاضتا هلبا اشا کهدسارع یا
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 یداوا اما هلعا قلحو نسح * یدلوا ماش یاب ید > =

 یهس ورس ی دلوا هدب هت دق % یهدراح « ام یدشا ناو شن

 ید ا قاش هتسهتسخ ناحیزوس * یدنا قناص ا و ل

 هرا ود ید شود یس لد ښ * هراد د نتف را ے1

 رکم یدیلوا نايم ززکب هوم * لا د وم ه دننس هدوک تلسهزآ

 نا دز یادنادنز هلا * یادند ربا موطتم رد

 یزد 4 واگن کش شهد * یدتا راو یتاھج ندد و دکلاوا

 تاتفآ یدررغوا هن راقاقز لرمهم ةکناش قیدص نرضح هکر دل وند

 یهرولوا نال بولوا سکعنم هژراود یراونا شخرد كنش رادد

 || دوو كيراب یرابلو نایملوا كی راتو مالظ لازا ناو هدهناخ ےک یتح
 یدزآر الف باعق تس اشا غز ن بولت یک دبی هیوا نان وک یافت یمن
 | هدقسو تریطح یرطشرب كنلسح هد ون فب رش ثب دح هان و

 ۲۱ قس و واوا تا هوا دت اور همای ی آنو
 لث ںولوا متسف جوا لاج و نسح ل E اد ه دن وعل تلک فی راشن
 نرضخ یناشلنو اق ولع تح هلک كد هلاع ضارعا قیمت ا

 AS دودّنلروس ناب یودلر و هاد هلی کر قاد

 لیج لاج یھ ز تحالع ل اک یهازآ
 لن لح ها تلادغ Em i دمت وب

 لیوط هن میکیدوس ی دیا بصق هز اتتیقح

 ی دنلق عضنم هم” نوا ل اجو نسخ تبهام هعلوق هتم نب بهو اما
 قازرا هرشب هماع یسهصحر کلا و هرد هام لوا یس هصخ زوقظ
 دنس لاک یدص ترضخ کر دلو ا قیفح هدنسلارغ تاک یدازوک
 ی دلوا كلام ترالا ههح نم ندربمغب ق انها روح ی نام د

 ید هر هراس ترضخح لد هراس ترضح یعالم لواصساترموح کد

 نب سم ضد و یانلو نیم کودبا تارع هراس نداو ترم

 هنوک هن هدلاح یغودلوا ناتج لخاد بوتلوا قلخ مدآ ترضح هعلوق
 لاک كرلنا هداند راد فش و ترهح هسلا یدلوا رادید هللاجو نس

 یهباشم هرشلا وبا تو دص Ea کیس ف ا دن 2

 o جا ق تفت
 1 سیا یو یجحم طه و

 هد ور
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 ۳ رو ERT صوصخ هدننالعا ۲ ۳و كس ا |

 3 عقاو هدنساعدم یرادسحو كشر هنرضح لوا كس لردارو 24

 || € ردعفابو تربع نیع لیصفت هکر دم وه او ص صف نیحا
 | هکر دووطنهدسیفت جرات زوم اه قو وا دیلسیج تک |

 | فک ماش هر ةو لصاو هل ناتا ید رت نس كب وق تلج |

 | تلالمو تیبحو قازف تیک ثدش مدقدلوالخ اد ەتو دح لاش ئدن نوا

 | ندهد وز ترتضج هکر ںی ریل ؤا بولوا قافآ ناکام ينم قایتشا
 7 | یاب هیلکو ملقب زويل تیبلصم لوا ماع لی قق ق بود, | دج

 5 ۱ | نيد نیو هجاوو, ناو دا ص بود مارآ یباحو جام لود

 0 | اف براشب نان هدرپ و العا ءالم ناک کو ییدنوا لات ناب

Kaiایا هتک  RES۱ ۷ ۱ ۱ یر  

 ۱ روس زن زور دوش اراک ےک ار ام سچ ا

 | بودا شايق ت تالاخوماهوا نا وبغ ۳ ۱ یوړ ددا تسلیت ود

 هاک بوئاص ی دیدروف نس هش رکج ده یسانبا م اک نی دام

 ید زیا كج رکی غج لوا رادیدب رابرادید تود نلیخت رابدردلوا

 ۱ انوا كيا ی دراو هنبدرد نوا یزپ رع نس كغ وب ترضج هک ابتقو

 ناک یرابیخر باتباع باتقا بولوا ر دب هللاجونسح لاکیکی درد
 ۳ لابو لا تفاطل یدرب و اضو,ر ولا و اچ نام

 | ی نکرب رب یوبطمو نوزوم تماق لادتعاهدنفیطاوضع رهو لالدو ج

 EOE عاض كراس بولوا لاهن

 || ضایب هتاف يور قیر یرغ ن دقدلوا لان نیربنع هماشرب هداه

 | ي كلذ عمه ضایر لیس دنن ام ه دکلهدیلوژ, يوب هښغنب یومو

pe:نکیاولع هاب يرانآ دروراذع تازاعو هابس ت  
 ۱ یودیا « اح هتفهد

 ||| كنیسو ترضح هر وک هسانر اس هک هنن ردروط یم هد دج باک هل

 ]داف در سد 5 هدردب هلل لبحف ندنتهچ نسج 1

 ا 3 ۱ در ون یدک رو |
۰ 3 
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 راس ش قرفز و نمیع ترشح رعیع تو دا ادب لایعو دالوا

 تباجا ,ة یه | توجد هدقدلوا لس ید قرفزو ضعبلادنعو هدقدراو

 هدربصم تیالو يبهدعو جد و یر یو لک نا ندا

 هڪل وق نخروم یک او هدنوکرپ ه دسکیآ تعب یدتس هناهن نوک لوا

 رک دن .یدنک هیاش لاع بودبآ نانج راراکمرع ه دتعاسرب هذییسکیآ
 (هفلول ) و که امو رهم هت رایدغوط هدنوکوب

 فیرش دوجو یکیا لوا یدلیا * فی رشت یل اع هلسیقافتا
 ناداش ادخ نرلن اح یدلبا * ناور هنانج ن زا دعب رلب دلوا

 نفت مي نیدمور رلب دعیا نفد هدست رعراد یصیع ترضح ام اف ۲

 ند ه دن رهطم دق رم TRT رلب دروتک هوربج بورب دا

 اا دقا ره نفد كصبع ترضح نیخروم کا هک هج رکا, راب دلتا
 هقالخاراد هتمات صیع ترضح را نم نکل ی نيک هدندادجاو ۲

 1 رثکف لوم ییعپ متحوب ىح ر دشاروک فی رش دق مر هد دادغب

 ۱۱ دادغب هنا» رخ رادرفد هکه دنت رات هنا عسا و ثلث هنس ریصقتلا 1

 دقا رح نالوا تاوعد تاجا ناظم هد هنیطل نکحاما لوا مدلوا ||
 هد دادغب روس ج راخ مالو رطاخ شیاشکبولق تراز روی ییدغ رش ۱

E ۱راوعحه هت س« رهطم هد و هلع هللا هجر معا يو ماما  

 ناخ میلس نیا ناخ ناعلس ناطاس موح ص هک هد دانآ ت تک ةععب نالوا |

 ن دنس هقناط شابلرق د الو لوا هک ه دنګ رات هئامعسنو نیعب را هنس ور ||

 فوڪ یرکا هقنح وا مزح ماهو ےظعا م اما رسا ےف بولا ||

aهرلناو راشلف ابحا لره طو ریما ییدق رم بولو یی را نم كن  
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 قاصسا ترضح لب صیع ترضح راشلو ید قحال را خرب قشالماژ ےس م تیک مو سس م

 ت ل هنساشدا كنىرىق هلغلوا رادو راد ناکس هاکنزابزویدردیدق رم ۱

 نیلسم ماکنرا و ناشن ترففم رام یا لوا نالااذه لا راتشا ||
 دوخاو قلوا د صیعر یریغندرانآ هک الاخ ردنابغو دهاشم ودنا ||
 ررکم صیع هک اضرف قلو راهتشا هنسیک یمس رسا لوا ندنهارکدالوا |

 شلدیشیا قعو قفاومیسلوا ق اصا ترضح نا هحر دقت عودوا ۱ ٠

 ۲ وا ها ئ ۳ ۱ داود ۱

 تست سس سس

GENÎ 



 سس

 هزس ب ولک ی دنا رکی ک یو درو کک یمیع تّرتضح ال وشاو ةف

 هکدنا راو یلوقرب مات توقعي كصیع تّرضح ٠ دک دید ر ڈی را راک وا

 ناوخ وب رس هتید ر دکنای دا زا زور ن اتشیرب هلک ازار انس
 کمر ضبع ترضح مرجالف یذفروگو ادرس اب هنت عربو

 نیلاوس ر دکیرانوب هرژوآ نه لوا ید ار

 تقر اھ یدتسلا | هک نناوح رکا دبع مان توععل تصنع یدتا

 | تست توت هک اتشاع بودی راهش امشب ع زفو عو هرایتسب
 نقاشا ود هوت یک یودنا یرک او رعا ردارب هکر درر لوا نوف

 | کن تو ناخ یداوا رهاظ توقعب ترضح نکا هدنددص كع ناسب

 یاک د الوآ هرکصضلدنعوقو ل ەق داصمو ر ەخاصمو زةلام ةن رار ر
 لوا کک لوآو را درس وک ت خر هراوکرزب گ سو تشد رادلکر 3

 | زاکزور هع گر رد E ةلةافنا یر ا رلیدلا هدلّعم

 بولیراو هنافتک دوق نیخروم صعب رایدنک هتل نسخو تب لاک

 هدیدلم لج مضو ج یللکهدوحو اا ا لر
 هک عی ی دلوا هلحار هلناوما "هلحار هاش لمس" لیحار یش هدلاو
 یندلوب قص یلحر هلغلوا لیحار شوک لصاو لیحرا لر ۲یادص
 اما یدلوت اغو وند هدننمدخ ال یس هر كس هدلاو نیما یح

 ینا سانا یسک یدلوپ هدنشاب ییا هدنتافو یردام فسوب ترضخ
 تمدح هک وب و ات یدلا هنس هناخ بولس سالا بحا یکی سهراب یناج

 ۱ (هنلود) یدلق رودعمقرصهناعر و

 ۳ سفنر یدزعا نسلا * ما هورسوا ی دلنا ليم هل وش

 یسود یدیا نکس نزودنوک * یشوغا یدیا یماوام هک

 نایناعنک داشراو تباده یدنلق نوعص هک بوقعی ترضح نامز دعب |
 تالرعاعسا ترض> صیع ترضح یراردارب یدنلوا نامرف هرو دنک |

 یدنچبرا دنزرف شی ندنک اب چر نا بونیدیا ا رح د مان هچست زا
 ناوخالا نن هلهحو ترفص و مور یان كن رب ندرلنا هک یدلک ه دوحو

 یدلوادلوتم ۱ ندنلص بولوا دحام دج همورلها یدنامولعم

 ین هرز وا لاونعول ت ا ا ا سم 0
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 اه ف ی لنز اک ق دع هرز ول یاس ا
 أ هلهجتو دعت یماتغا كلوقعب ترتضح هرکحوب بولوا ر رقم نەم لوا

 |" عاذو هرزوا؛قتاسزوتسد هاروتسع الاغ روتسد تقام یدلوب دادزا
 ودا ناعنکر اد یوزرا (نانعالا نع نطولا تح ) تحوقرب ناک

 هکر کم "یدلوا ناور هلو هلا لاشو لامو نادنتسوکو لایعو لها)هعشوب
 کو دنا ه دنق كنا ال نالوا یژلخد ئ دراظ هت یرهوحرب هژنافحتا نابل 1

 || بویلرغوا یم لوا هک ات یدردنوک یی ندندالوا هدنلحرءاتنا یدزولس |ا
 ِ یدلو هدنلع یاش تلالض نشو لوا نانل و قدر و وکه سليب ۱

 : ا تعاسا ةف أ دم وب یدراو هل زمم لر وقح نرم دولت ۱

 تربضح یدلقابیدنا نن دیرشو داك تقدو یسهتسهقاتس كعدوصم |

 فاجر تب ل ذآ لوا كللاخ یخ ئارام یلصا كارخا ۵ هتسدا 1

 یدر و تاوح ولد ن یصوصخو ن اک یددراف اردا نکو دتا

 تصصد ورد نیس ز اخواته نددونعم نالوا اح یسععود هدزد سلخ هلک |

 اذه دعب نابل املا یدشا خیل ۍلس هلتهح ره هتک همالتسا ی دلق

 | رو اك: یدوصم هلا ردناک تنع اکب تودیانالنم هتشد ژل نالا

 رسوک اک قورو قرات تودیا افد رب هنن روهظ نیسزلدب نس: هکنوح

 | هباعد لوف نسح قهجوت جد بوعءهب ترضح یدلبا سالاد ۱
 | لقوا نایلبا کب وبوق هنیوق بولآ یفصلوا ه دنددنص كبا ساتسا ||
 || نال یدلقروهظو زور نسعسمات نئو لوا هلبنیع یذلقم نادنتک ها
 هنس هناخ بوروس هنب زوک هنیزوب بوپ وا نب یدقبا ناسعا لّوتق هن ||

 ( هنلول ) یدتیاتدوع
 هناعا یمر ولک رفاک هحاوق * نادر فطا هسالوا رهظ»ا ا ||

 هتسهدبدو ل د ك وفعل ترتضح یدلاقنیم ل زمر ةزاعتك تالو او

 ن دنرکم صیعرضخح هغ نکل ی دلوا لوتس ی امداشو تیرتسع راونا
 هزب توانا تکرح هج وم یس دشاتس نوادع ان یدزونتشوا ید

 ید صنع ترضح رک الا یدردنا رکف وذ یهللا ترضم د طف

 . مادحو مانغا و را و راک دم وب نکا زاوهز سا راوتس هژراکش ٹین

 ند هرو ییدیا راهکرلنوبابا یدروک ییستلارق كب وقع ترضخ هلراعش» |
 لاقحا توت ترعضح هک الاح یدلرغوط هنت سست وید هکژرولک ||



E) 

 قحا ندلیحار اماو فی لا نوش ف تر ۱

 *) دن نع دنزرف یکیاوب هک نعي, یدتحا دلوت ( نیمابنپ) و.( سوپ )
 یدت هقیقح یکودبا قدصام هنن وجصم ( افلا ندوب دج پا یم 1

 دلو یامان ( ناشفی) و (ناد) ن د هیر اچ کہ دنعان دهلف بل ذک ]ا
 : .خان (رشار)و ( داک ) ندک ریتکمات هنا راک هی, یدلکهدوحو .دیششر

 نارقردمان دنزرف یکنانوا هجو هک یدلق دلوت ځد دیعس ست یکنا

 هدنموق نرح ردمامت یرالیج رک ذ هلغعلوا قالطا ( طابسا ) , دیطع
 دهی اهرب اعیچ طابسا هدنگالیناریس ایت و بوعش هدنس هرمز مو لایق
 شلراص هنب رب رب, ئراقاريوئراقا دوب ولاد هک نعل هر علم رس طرسو

 لایعو دالوا.ن درب یه ج د كلرلن وب و دام ها قالطا هتخرد قیص

 || رتآ ۵ دیلی ناعم ابا ر دشظد طبس نوصعو دلوارناکس بوبهروا

 || رانا هکر دشلوا دلوتم ن داایل طبس ترد هک عي ,ردروکذم هلهجو
 ندلیحار ر دشلو ترهش هلا یان (یوال و نوع و ادوهی و لسور )
 طس رحواآ ر دشعوط ( نیماش ) و (فسو )هر ز وا قباس للوق هسا

 دلا ون ترتک,هد هبن روب هکر اف راذنمک هد وحنو ناک ونک یا لوا جد

 تبالو بوحوک ن دنادق نیمز بوعب ترضح ,یبدلوا روعم نلتسانو
 هلو لو | نایل نالوا یرادمان لاخ نکل .یدلق تع زع هکعشلرب هدناعنک
 یدمسوکزاوج هتقران نددوجولازپ زع نالواتکرب و نع صحت یمدقم
 لا رطاخ یارب ید زانا, یدلق امر یسلوا هلبا ینودنک ید زج ر
 دضق تنامد نیارظاخ كلا یتدلوا یدلاق هدنا کد هنب رج لاس كحهلک |

 هب وقعا ترضخ هسرغوط یز وق رادقم هن ندرانوب وق لب لوا بودا

 هلا لیچ جو لی ږبج ترضجارعسر ردکنادخ تیکح هسلوا كجەرو
 ها نمروتکج هلی هبکناب هک ییقاروا كتخرد ,نالف .یدتبا لوزن
 ندرانوب وق نادا !دغ ینا لود هنهاک ارج یمانغا تناسل یراقاربلوا
 ملعت هب وعب ترضح ولد تبا رظن ر دقجهلوا لصاح زاب زوق رادعم هب
 قاروا لوا هک ا یدلق لع هدومرف بحومر جد نرضح یدشا

 هل رطوب ئ دتبا دلوت راق زوق د دعتم هتبلا ندرلهع ناشیدیا ادع

 ید د ها هنس قاغنا: یدلوا یر وس كوپ رب یراقجت وب وق كتر ضح
 ل اوه رلب زوق نج اغوط هډ هنس لواو نانک تنم هیوععد ترضح هغ نال
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 یبلدیسکیآ خر نیخروم ضعب و ردکعد هللا دوفص لّیارسا هلو
 ناتو قاطسا ترضح ه دقدلوا زارفا سورس یرلتمات لاهن بوی و

 تواذ هاتنراتتنام لکا م کفن هكناب ول توععل ترضحو کا بلط

 نشح تك شرادرک تک رر داعو قبضو كن راوکزرب كلاو تولوا عقاو

 مانش هن ؟یدلف نطو قالج بوقعب ترضح هکر هلیا یدالو ی
 یسهدلاودک عت یسناطماتلب وس ن ا نک اس هدنس هنحات نادق هّشالو

 یدیا دهان نب نابل یعسا هعلوق نیخروم صعب ہک ی دراو هنا یشادنارق
 نسر دک هدنق هکرلتلک تشاز هدلو یدک هح ندننتطو هک تش لوا

 نر دنا رفس هت كيا طل كئىلاعت هرلا توحاق ن دن کام لخت ی درد

 ترتضح هنرن که دنعا ههک کی عی یدلوا لع لیئارسآ ھر ودنک هلک ٤د
 ارتسا ردندهنهآ | ءاغس لا ةکارب ز یدلو ترهش ود یدلف ةح ول هقح

 || ردنرابعندرس یهدنصا دصکه کج وم یصن (ارسا یا ناعس)ل ةا
 (لیحار) و (ایل) ؛یدزاودعابیسناطروب رم هک بوت ترتضح او
 ترضح ءا هتسهفافوارقق یدل دیا ادا رع حوزت یرب كنم و ییا مات

 هدنسرلرافف رک لو ره هرخالان یدعا زب وج نک وزت كرانآهب وقعب

 یرق كوب هرکتصثدنا ئ دا قلنابوچ بوروس یی راتو وق لی یدب
 لیخازیدارع هدلصا كيوقعب ترضح نکل یدرب و هودنک الا نال

 نکس وک دک ا لوق نکن یدزتسوکس کش تما لوف ناب نالوا ||
 ل یک ید ه دس هلن اعم یرهم كنا تشفاع یدعرو ای صو هک وزت |

 هدنساکلن ی اشر اولھ چا داف وا فرد اکو
 بولطم د ن دنا یدندیا نوتاخ ید یلیحار نیغلوا راج قلوا عج

 یس هی راجرب مان (دهلف) كنابلا ادعامندنوب .یدلو سر تشد:هنزاوویش

 هر ودعا ترضح تمدخ یراتسربرب مان (هفلز ) ید كایحار یدیاراو |

 فرصت كن راهب راج سون ام تفع سورع یا لوا س یدیاراوارس ||
 | هرس یرا شارف تفدخ رکسزتسا هک ع رایدلشغا هت ردنغرع جوز |

 و ی هک راد نونآوا لا
 لا نادنایل تش ایل بوقعت ترضح هکر دروطتنم هدمطعا عماج تاک ۱

 یوال و ادوهب و نوعش و لیور) یدرونک بوغمم دنزرف |

 هنولا ررایضعب و یدلوب راهتشا یسهلج هلا یرامان (رعشب و نولار و |

 ۳ : و خب... ار ۳ ۹ an سر یر arney ene را ۳ 9 سا رودسر سو هام ی یو کک

VG ۳سس سو  SESS EES E E TKI SE ۳ TEES PM 



> ۲۲۳ % 

 جوا ردردابتم ه دنارعگ* هعوج ا ( هنارعم اما ) :یدرردتا

 هدنرلکدا توعد هناعا یاش لها (یسیرب ) ردرهاظ (یکودیا هز

 | قلعتم هن راثک ۱ كنا ردشلاقزا تق نیر انور وقر زاید ید هبا راهظا ەچ

 | فتا ام فک قلطم ین لوا سب رایردلپ وس وید زرلبا اجر كتمارکرب
 | هلا مساب) بوپافیص یتسهقرا هلبا ینا رابه, ی دنروتک,نوپ وق یشیدررپ
 | يدلوا ولکوب منغ لوا هلبا یتعاس مرجالف ی دتا نیساعد ( هللا کری
 | راکم هجن هلق رطوب یدروعوط یزوق هنادشع, بودیا عضو لج
 ۱ هرکصنداعد لوا بوهروا يرلنوب وقو یدنلق ماک داش هلمالسا فرش
 (یعکار ی دلق لیصاحرل زوق, مدانز ندنلومأم هداع فالخ یرب ره

 || رلب دید ززمانیا هکنوبن كتس زب راک رشم ضعب هکر دیصوصخ رتپ دلج
 | دخت وید نیسکرک قاق ه دنز یرلیرد وش كسر د نوبسلک همالبسا یزپ
 || ترضح مرجالف رلیدروتکرلب ر د هعطق جاقر, شلاق شی روق ن دنامز

 | يبلقرب هلموق ینیرلعا یدکید ییراقبتر دولچ لوا مرکپ قاصسا
 ]رام بودیا اع د وید (ميمر یهو ,ماظملا ی یرنلاتیبج| نجس هدعب
 عن بولوب ون تایح بولب رد یس هلج یداعپبص ئراب رد,لوا هلیا لا
 رب هتسلا یرامارآ كرانک ( یوا ) یدلو] پس هجالتجا تیک شم
 هلا تیحاصم هلبا راروناج جرب اصوصخ :یرامات خالبا ییدرتښسوک مزج
 || ترضح مدنا یرامامما وید هلل وس نس هدمروضح ملهدیشیازبو
 | يدليا,قلخ مکی زس یدلبوس هز هدنرد ضعب هلهجوتو اعد قاعسا
  یکودری و باوجیبد (راهقلادجاولا هللاوه) یتدرلنا یدلیالاّوسوید

E ARENA TEA۱  
 د: قانعا ترضحا ن بوق ترضح تب رگذ رد لصف #

 9 اللا ابهملع وچ

 | نیمآوت هدنطن رب هل بصیع ترضح یشادنرق هکر در دقلا لیلج ریمغبب رب
 نکا بیقعن توغوط وج درا كص ع ترض ح كران وب هددل وتءاتنا بوغوط

 ۲ 1 SFA یظفل صیع ضعبلادنعو ردنتد بوعي

 صنع ءانب هننایصع نوع ودتا م دقت ه دید 2 و تولوا ب وععل کوی

 | خداوتا یارشا ردلیارسا ید یعسارب كیوق ترضح اما ردشافد

 ی جم <

 1 ۲ تی نخ یخ بد ار RET نر تا نرخ. ۱ لج ی

۳ ۰ 1 
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  Rêجسم ع ال  ERتو ما اولس 1
 ید لس من وا ترضح,اصوصخ .ردشلوا ادب ندنلآكصبع ترضح 1
 ون رک مرجالف ردُسکهدوجو ندنآدناخلوا هلتونو رص فرش 1

 || أ ن داو ترضخ ر دشلوا ناد یو اجر دش یاپ هدلحم هجن هک ناوت
 كلذ نلع ءان ردشلو نيت د یہغار وهظ ندرلنز كل د هم اکتھ یخ ا

 | ببر هدلعوب یدج انالوم (.

 خد هیانا ی دتا لآ تروع * يا هم ابا هتروع كسا وا |

 فقاو هیارحام صیع ترضح هکر دلوفم دو ردشغ | ادا توخ س
 هرکصن کد ت | ادب دتشع توادعو صف و دبحو دوحة دننورد:تولوا |

 لواتت یدلق توعد هنس هل اخ نوا تفایض قیوفع تزل نوکر ا ||

 || رو هدامو 5 ورتشو تا و بساو نادهو فضارع هرکی صف دماعط

 لوا هک هدعا دو ءاننا بویلبا هایی سسک یسهلوقه حق تو دت وکو
 هلا هناهب لوا هک یدتسا كه وا:یردار ندرکهرزوایغودلوا ت داغدام |

 ماب نکل, یبیالقهلازا نینموقلخ یئایح دیو هر دبا یز ت لا
 هدندرعا ېک وه یږا شید قچب یدلاف رفو توق هدنزاهناند لالا ید

 هلا رفغتسا ):یربلم (نکو باهاش هلاکرب رداق تکح هیضقوت  یاتلوا مر

 | تودا باطخ هوس تیرضحو یدلنا تغارف تالا ود (هیلابوئاو

 ناهحقلاخردپ ءاعد نایلبا زودص هدنفح هکعدلس یدش ید رذآرب يا

 ماظع ءانا نسما رود هلا مسک تناتع تدارا ناد رفا ۱

 دعب نم شلوا قلت تا تیم ها نر ی ۱

 نیس هلی تدوع 1 ارس مرح امتاغو الاسو نیسوا .دنناما كيانى اد

 هنس هنا رع لبا انا ده و شش هو دا و یدید

 هتنیحروم یکی ربطو ورا ظفاح خ روم يوو یدلف تع رع

 همور زاد ع) اب و لاوحا راس ردشمزاب مام ماما نالوا و ۳1

 ۲ قاعساترضح دضعلا ردتحهلوا روطسم هد ها لاح کودلبا تلجو

E 

7 

 تودنا تباحا هلیا كل هب یھ ١ اتوعدرخآ یدروسرع لب نایک

 ۱ نیکو ات رفع یا ی دلو لوصو هاجر تجر را وڃ 5

 | هال ا ا ليج TE راسو 2 ۴

n جاوا 



 بس ایتجخ #۷

 لصق ینیسلوا هدنعح نوقعد ترضح تاک 3 ءاع د ءان هتمات لبد

 یب هلبحو بب رد بولسا تح یدتارب رقت اک | یروب نخ ص وصخ پودا
 لتا نارا تویزاغو یهلاسو کرا اب الب کیدا ر و ملعت هلس

 هصیع ترضح تاک بویعرردلتن ی و دنک هدکدلبا هرب روضحو
 هر وعل ترضح ی رخ ءاعد كرات هللا هلیح وب اک ا هږلب وس كردنا دیلفت

 هرز وا لاونمول هلوب ءالتعا تولوا دنم رهب ندنوبت هيلاص هیتر هلوا

 | روضح رع نودنا نار ییهلاغ رب رب هلا ه دلاو تراشا بوته ترضح

 هصیع تالک و ید م ایا و یدروتک هرس

 مولعم ربعصلاام هرس ترضخ اماف یدتا تنکسم ضع هادا هاشم

 كيوقعي اماف نب واتوط قیدعالس كصبع رک ا وکلا هللا یدلوا |
 ةه. دنيح لوآ یسامد ريخ هدهللا ةدارا ى دروس نر دناانضصا یتانلک |

 نه ندنزوب لهاح هبش بولت نیکو دبا قلوا هشفخ توقءهد ترضح

 لجو كدالواف و كيف هللا كراب ) هدماعط لوانت مانتو یدلق اعد هلتمه

 ج راوت باب راک لوش یدلق ادا نف رش ظفل ناکلاو ةوشلا مهیف
 را ره نارانه بول وب اغو و ند وععب دوحو هه دخ جات راسخاشزا

 ه دنلاسر هبت رعو توبن بتر هک مارکدالوا نالوا رادهرهب هلادنمورپ خاش

 ردراشلوا رادتقالایوذ هلبایراهواب ون تامارک و راکماک هلا یره ويم هربگم

 تڻ داعس ت نحو ناشءالتعا تولوا توس ندندادعریمعس كس شع

 لا زغرب هلا رو تجزراره هکص بع ترضح اما رد راش! وب ناونعو
 هنب راوکرزب ر دب تمدخ هرکصندکد تا نارب بوروش و یدتا دیص

 1 نالبروس هن ه د ول م دقا ن دنوب ی دلق هض

 فاو یش اک هر کور ترضح ی دل وس ويد م درونکه زکر وضح

E O,ام دعم یدلف باطخ هصیع ترضح  

 ببصت هشدالواو هب وقعت ترضح كردار اعد ةو نالوا د وهعع

 اکس نکل یدنلق اعد هرزوا قلوا توبن نادناخ ینا رذرک ۱ یدلوا

 | هلکهدوحو ندکدالوا كنس ناهاضو ولم رک | کک هیلبا امدرب ید
 كتس العو لج قح تودا روهظ ید روصریمغسرب هدنرلحا كلذ عم

 | لاوتموب یدروب هلبق رادیدب ن دکتیزذ یرباص ین لوا هدنناکرب كرص |ا
 ۱ | هست مع تمضح اس اراب بود رخ ا یتا

RDIبز ین  

 هک یف

 هود دهس نوه



 ل ااا . .

2 
TEATRO # 28 3 I22و ۳2 درخت و زا ی  

a EFE? . 2p3 23 35 مب  

 ار رو ویکھ دش ھچک هننامز دو دمع ترضح نالوا

 € ا بت رضح نبقاجسا ترن > تثعب رک درد لصف #۴

 یدنآ ریمغس جا ورا طاخو زاوتلدو حر و قفعشمو اص و دباع

 ناعنک تالو ن اکسس بولوا توعیم ه دنتاح لاح كوه اربا تریضح

 یتودلوا روطسم هدالاب ( ینه ریش هیلح ) یادش روم ام هتتوعد
 هجو هل ور,.ترتو منج هایسو تماق مات هیش هلتهباشم لاک هزز وا
 (دیف تزال) نوصمقدصام تسهلاسر ن تات تاک هک الس ی رب

 ءهلچ مان (اتفر) یزد یسیاد نعد e f یدیفو ههمش هدنکودیا

 جیم E نا حر كاو ا هنحاکن هلاخ یلاضرپ

 صیع ترضح یح یدیشف هدوحو نیمر i نیدلو مان تو

 یدینعلوا نیبعت یان ت وفعل نکعا تب .دعل یاینأت دوو بوعوط هحشدعم

 A SAS * دازربمغی و دنت رع مودخت یکیا لوا س

 هدنادهو ی 88 عارو عاب یرب ره بولوب اغ و وشن 0

 صرع تروح یس هلماک تب ع كواڪسا تنرضح یدلوا زارفمم ور

 نبع هر وقعت ترضح یس هلماش تدوم كناعفر یزهدلاوو هب وغ رح ۱

 یهدناعنک تالو ناتتشو نازور هرز وا لاونموب یدلوت نیعن هلقلعت

 تعاطو دهز یرلز نعرع تاقواو نانک توعد هنيه ند یهرتثک ماوفا
 مالسلا هلع قاعسا نرضح دعساضتعم ۰ نسرک نکا نارذک هل داو

 ۳ هر وسد عاتم یدلوا الم پت

 یدلو قفح عودوا یراروظنع ید هلرصد “دید یکی راکدمرتلوک
 هژرآ نار شعمل ندنرلتاراکشو د ترضح نوکر هدراننا لوا

 كتمدخ وب قل وا یا تخر مرکو دیص كضرع ترضچ ید

 دیعط هوم لوا : شن درا نیز هی ی دروب شرابس هرانآ ی سادا

ARETEنیسهروتک بود ماعا یم وب هعد د وب هک هلن وشت ردرارب  

 بودن |نیشادآ نیس هلس ررعمیرخ ءاعد نوکا تکربو نگ هدننج ودنک

 لاک روفسسم "ه داز رم یدروبط هصیع تیرمضح یتماع شو روش

 نامژرشرب یدلا هلا یناکورت ها روفوم تقدو یتسو رورسو بک

 کس یو هک اقفر اما ي ا ا اکر یک ی ا



 هک ۲۲۲ و

 تر نوعد تباجآ ا تحت درو هد اصلا تصور اا
 * یءدفارظا لواو هبهکم تان "یدلاعوحت یدالوا طرکصن دکد سا لیلح
 همایش نادم رلیضعب و هی الون هرومضلاب یدلوا دلی خجص هزل هب رزق

 ROT هراخ زر او اکر ن دنا لم ره نکل یدلوا قرف
 سر تو ود هلع هاو ار هدر یراقدراو رانی ز و هه

 نامه راد دب دردلکد مزال قلوا ن دمر ح هرا لوا لرد ڪڪ رابدتوط
 هلق رطوب ربدلق رو دعم فرص رنوظعت نور ون وک یرللوا بوع رح ہرطد

 تر هنفاوط هاکسو هک و تراز مع رھا ی رلقدل و توعیح ن دل وب

 لالصا لب تیراهدام یدروکیرلنوب هک سیلاب سلبا هرخ لای رلیدلوارابا |
 روصم ز کنح هیاط هداتس ی داق لدم هن انوا یرا چ لوا ود یا ||

 هرودت که ENE تا ا كب ۷ یدر و اوغا ود ر رکشاط هرّوص

 ۱ ۳ چت فوم راب دلشاب همانصا ندابع هلع رطو یدرودزود تب

 ۱ د ترورض ىق راب دقارب 1 رس هشاط ناییس یعاکحا مهار

 ناز مان ( هات )و فاس ) هجو راضي 5 دعا تەجر هنماکحا

 ا ن م دانا تویهش نالع راند نده رج ی ا و

 یهو فارس ترعع یار نرقا نهج و د رلیدلبا بز
 هد هبمک نايه ی ۲ ےص بولوا ی ناط هلنع یجد بسکلا ی دنیا شم

 هتسسی روط E اهص قاسا رلدراقیح یرلتو هرج يی یدنلوب

 ترضع .دالوا هک هلن امزا روح راددرب دشلرپ هنس هند هو مم٥ هوک ی هلان

 )0 2 A رس را ڪک دب هجن هسلبا كي رح ی دلوا ادب لیعاعما

 9 یا لب رم ) «ردزوس بش روت نسب یدو یدلق تموادم

 ا هوک E. BEE یدروتک ندماش یعص مان ( لبه ) یعارخ

 روبه دات یدتا رومآم هنت دابعو هننوعد كنا قلح بودی عضو هنسهرد

 یسدش رط كلتسرپ تب هدب ع لئابق هرئصتدنروگشمان عضو 2 دسیقم

 لحاس بودا زانک رد ی حص مان تانم ناسعو دزا هلق یدلوب ترهش

 وب له اح نامز NEE تولوق هربا ر هدا رد

 اتع دنهللاتس یوق سد روو هعارخ 2 رل وک یک هرانم ۱

 7 | ها تدایع بودا عضو اک | ی مات یرع راد دزود هل اځ هل رب یک

 ۱ | دائود ی E E یدوجان "هویشوب قح راب داشان

  SKN ۰دوام ۳۳
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 یو قدزربد هزوک ناش و قوا هعاتها لاو

 هر طح تب 6 ابانافنلیعاعسا ین تمزا ) ی درول نیس و دیس

 | روس تفل یدزوبط و کو تن اهر طی ر ڈال ول د ایمارناکلیعاعسا

 E هک دهم مالک نیک طفل یزلا قا عاد رب ردب لای ||

 هنا ناف یدروشم رع ل یادی زوتوا زور هکل فاما توصل |
 رکصندراا لس قدی قرد تول ومدن اش رق هاربا تر طح رکج

 هرکصتدنتافو یا هود راهظاو هنوغد راو یدروک ی اک دنزو تاو ا

 | كللخ ترتضح نيحروم ضعت ارز رذ وب لوق هکندنلق ریومآم" 1 ۱
 ۱ رطنسنو لمن ون د یدتا توبن لس للا تتلو شعب هادیش ایحب لااحب ِ

 || بولوارخآ یرع هلن و ردنفلاح دز قرط تاور هک الاسا ودرللتنفنا
 ترضخ را عهد رخ یرانف دتسع یدلق تیام هک هل | ت وفد
 یدلر و رخ وند زد هدماققو نائف هک دنلوا نفد هدر رخاها

 رد: رم جواهر زاوا ودا رک هدنازصم باک (هنازجت اما ) ||
 یودلشا یا یک وا كرام ]کا هدنلاع تواس زود نک ید ( یو: 1

 هک نت روھ كوض هلو وقایع رادار 2 كنوص مان خر ند

 || یا عدقمآتلخاتشا ترم کلا هدنتاط یران ءاهرخاه ترضح |

 ید ساب هک ایوا تام هام یروفوم نالس كف غز هادنناکرت 1

 رهاظ م حر هلغلوا ورق هفت رشت مدقف نیت 2 یک 1

 ا نکرروتوا هدنمآ ناتنتساکنح را( یک کباا) دینی وا ۱

 در ذل ندیلحهرق یک كنول كسا یمغپ رک نور سوک ی رک رغ وشراب ِ

 ر هویم فیطا بودنا اغ اد« دخ یرلک دن د نیسک رک كعزوس نا هولقآ ۱

 دوس ندنوبوق رسدوسرب ( یمچوا ) یدیتشهروس رهواب ون نت رکدشلوآ 1

 ]| ایده هو هدکهعا توعد همالسانید یرافک صعب هکر دیخودضاتض ||
 | ودزتسوکه رم توعغاض دوس ندنویوقوب هزب تتسقا قداض هدنزوس |
 | یدروس هنس ذقرا كنون وق لوا نلا كران د تمض اب دلو |
 ] كذح و وق لوا لات ای یدرون ( وشر نلتسرا ی ذلا هلا مشب ) 1

 هتک هفالشا 9 هی یدغاض نییدّوش رفاو تولدوس یز هغ |

 یدلوا بس 1 1

 ۳۹ مالسلا هیلغ لیغامنا ترتضح دالوا نایهردآ مانضا روهلخ تیک 9 ۱
ETS: 3اتو  



 سنت سس سس سس یوم

 E اد سای بویلو 1 |

 7 ey یدک نو دص زوز ریپ يرظتو ج ۱ ۱

 ۳ ناوا رک ا ,a اما ا

 اندا یهو ادا جم رب تریضحب تفایض یہ نیک دتا راجا

 و ةف ول" هلا ةا ناهدا a یینیساح درابم هلکماع |

 میقنداو) یخ PS " بول راجا یی سلو ا ونق هک

 ه دنشلاوحو هدننمادلب بويا یل ااعدرخ هیج وم یم رک ص ن (تارعا نم ۱

1 
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 کی ب ردشل ورو دص نیبالیج ءاعد لوا كللخ ترضح ترو تار
 ندککا ه.دن ول اج A E هكلوق ن نیسخروم بویلوا لخاد ن ا صرت

 ن راجا كقازرا.نالوا دوجوم لیلخ تربضح ءاعد بولو نسب ربع
 هلح ) دینشلوانق یم قدادزاو ترفو دعب ایف نیغلوا قلعتم

 یدیا یکی بنب هلخ هللا:لیلخ ترضح یړادجام دلاو ( یر هغی رش
 یدزملوا هدها شط ترناغم ادج هڏ هب ښا عاضواو مد ورشو اصعا

 ۱ رل دلق ماش زاد تبع رع هرکصذدنتاخو مالتسنلا .دیلع مارا تریخ

 | دعسیبم ید هلن وپ تاربم هرکصن دنزورع نامز رادعمررب بولک ,بوراو
 || هجن :یدردنوک هنناصع نع تالو نو دنک رلعو لج قح رایبتلف
 . یزح ندزادر ؟تلالض ةاغط لوا بوکح راسب حر هدیلاوحلوا راکزور
 روال كشر دنزرف یکیانوا یزاربتعم داعا دال وا یدروتک هناعا ی هتیک

 | مدنتهدخ مرح فرش مرح ( زادیق )و (تباث ) بولوا ر رقم یودیا
 : هلتابرحو تعارز بوتلرب هدنع تالو یدالوارب باس رلیدلوا م دق تباث
 نوالیغاعما تربضح دالوا هدماشه نا تربس باکو رلیدلق لاغتشا
 || عسو.یتشنم و ليذا ورادیق و تبات ) یرلعما هکردلیج دنزرف یکتا
 : | كن هلبتجج ( کرد اهذیقو شین و روطبا و اه و رزآ و امد و شام و

 || روشحالسو لایخ یزکا كرلتوب هکر دیم رج نماضم تنی هدش یرهدلاو
 . |نتلیعاعا بغت رکا درص تنعرو یر اج بولوا لاک بحاص
 1 E یدزرانو رلفوا العا Gl لترا 3وک ۱

 1 اع رخت ےک نوکر هک ر دل وفنم یدارلشلوا ناسسلاب هلآ رام یر هضم
 i ی ششوک ات نما اک را وا هب ی هر

 < لو ۳9
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 | سس
 ليام برخ ذلو عقاو هقناضم رپ هک رانا هدک دتک هفن رش ماش

 ا لباخو منام دقاش دعب یهدنام یدلنا داب رف هت اح لیلح رد |

 اقا دیو دنیا هرلنآ هنب بور و نییاوجو یودتنیا یادص لوا ||

 4 لیلطآ بهار ات صح ر لیا ۱ تدم ہو ل

 هک مالتا لع و > >

 ( قیرظ موقاو ی ےک "وا یا مهاتدق قلاعلاو ن ها لاق لا لسرا) ۱
 ترج ی ےس هدلاو و یدالو SI رو جات دقا ندوب ا

 ءا هدعب یماقا هدهللا تس نیمزو ر هنضزا همرکم کم هلبا رجاه ۱

 | تافو انا هرکصنداس مامتاو یترشابم هلا یراوکرب دلاو دقن رش تب

 | تراجرا ل لو sz ر را وی ا رش کک ل ترضح

 AEE یاضاوم هلیسا ت نوح ا جر لص تایل ترضح
 یدس ہوا قیعح هدر هبنارح كهرب و انغ هب یتاسنا عبط یک یدینلزآ

Ebو ِ تی مزد یدارا ر 5 94  e 

E E E 1هدر هر هم  

 کا یو ER دشالو کت ےھرج یب هلو هكا ۳

 نو و یندد هنادیدب دررضح تا قح یدلوب 2 یسەطل: ج رتا

 رنک تا حس تیک > رلبدنق هدارا یغافتنا ندنسب زوقو نددوس رایلشخاب

 راتو وق هک یدرت و تردقو تنکم ردق لوا هلیعامسا ترضح لاوت ییا
 هنلزادناربت رودنک و یدلوا رحاع رب هجن هد هعااصحا ن E کد ۱

 ۱ 8 الوا یدلوب نعل ز یرثعا تنظر هغازس اه لای بونا بو

 هقیفع مان هعاسا لب دسا تش (در ) ند هقلاع یربکدتا جوز تولا ٣

Eةتع لیلح ترضح ءان هنن روصق ه دعلزاوت نامه طارش ةکیدا  

 1 ترشح تبصو لیعاعسا ترضح ی دیشمروت نیتراپشا ل 3 ا :

 1 تش (هدشر هدعب یدبسمر و قالط کا تودیا ل E لغ هلا ل

 1 هنفیطل جام كع ارا ترصح ی دیسلا نهردح ۳ ا

 بودا ادا رلنا یتمدح يقاوم
 یدشلف لصاح نیلیج ءاعد

 ندع کاک

 هدنب وا یلیعاعسا ترصح هکر دروط سه هلهچو وب هدف عا ید
SITY n tow aR 

 ی  memes ۳۳۹سس  aا وم هم =
MR.لب ۳ یا  

 ۲ رب
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 1 را. دیدرتسوت م و هرب بوروت جاعارب ندو ا

K 1 ۱ 

EERE. E2 ۱۳۸ 0 8 ج  AKS۳  
 ا ی وتو ج چ ی ی ات ی

 ,IS تبحوسعو E ا ۳395 هو رفت لو مدام بیعج

E Eر درمکیی بم و لو كد  

 هاوثم هلا لوو 7 لات هلا هللا هجر ۱

 ¢ ایت لعو دلع هللا تاولص ل لولخ ترضج ت 8 ر

 | یرودص زعم ید ن یگ هاربا تربطج :aE E ED جم

ردیک ةماش راد هلی ےک ندلبا تالو ( لوا ) ردشلزاب
 هدنتسوا لوت د نک

 ۱ تبه لج هن اب رج تک نکیازا مان ي وص یراقدنوق هراکب رب

 1 ندیطح تلق فارطا ناب س بوو نودوا هدلعلواو ل طب رز کد تا

8 

 أ و شنا هل بلا کنگ و ا ۱

 ۱ تعا ام ترشح ات )رود

 1 ی درولآ هد هک 3 رب نوکب یی د كلنوک عت یدردیا نیسهرطاخ یترابز

 اس ابوس بوضود هننب كرضح عاببسو میاهب هربهار هاو |
e |اس هک هدو اين :ق ره (یبجوآ) ) یدرالق ت 

 ۱ ندرودنک یدرولوا نک 

 | هدنالو سراف یح یدراتوق ما تست سل قرق مناخ لوا هرکص |
 أ a یبیآراتلا ی قبر ORE یتودنود كترضح سوح موق
 1 س م ناطاس ( یگ درد ( ارا هاکدابع ءاب

 ۳۱ هم سر ام دتام یک شرک هو اس توج
 1 | ( ی )ردنا مفدنم هلکنا ییارطضاو یسلو عالطا هپ هلماعم

 ۳ ۳ام ترعضح هکر دیسمروت هزات تخرد ن د هراخ كنس هراکیرب
 ۱ | یدلق ث توعد هم نرد نقل یدراو ا

 كس ل وا شد مالملا ها مس مالسلا هیلع میهاریا ترضح هک نام

 ۱ بولوا رهاظ تحردر ندزب یعودصب ی دتا مایع بوصد ق ابا هرزوا

 ۱ داف ادخیراب یسوه ترض س > یدت وشراو هننرازوک كنیک منم

 ح کود تخرد لوا تج ا ولا تاک ءافصا د اا
 ودعا تونا هبشذآ آ يزودنک هنعللا هيلع د ورع ( علا ) ر دلوقنم

 ناتسا هزات یتناجرهو نآورنآ قار و نانح رارلک ینازو فرات لوا

 ات ٹرضحو رجاه ترضح لیلح ترضح (یجثد ) ردیسهرح" کودلب
x ON SAS A OT AEE AND ONT CATON NS DTN CAL ره SS زا ی CEME ۳ 17 O FORD 
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 PEDE 0 9۳-۸0 ۰ ناتد و ۳۰ 6 تا

 ی

 ۴ ید رضا ی ور فخ اال زا هووک جی نیس سم سا 1

 ۱ یخ "قها يراق غ ن دوا ضرعو راک رتهر و لوق تسار دیقم هلا
 ِ yy: EKS لآ دخ ا مادتعسا یژتیکر اتو ||

aهلکاراتفرک هناریم باسح ادعا ناوک باح نارقالا نب " || 

 تعض تعط و و ورڪ رو دنکل د خلال خر رقغم
 | كندتسن وا یکرح کارقاخ کو دند هزو ام رومآ نالوا وکار
 املا ت شاعمار ومآ ماظتتا نانو نا دازتالوا دکر کٹ ا لا

each ۹راو زود نانو دعالقو در الح  

 تصح راو و ساع نالوا لالث
 او ار نا ول د دعا مو

 ا تلخ سخت ردقاو رر ای ترد نزا دیا |
Eردقوخ نادالوا لّومَم دون تناحاو دنا رق تان دل  

 نان يظاص» دج تز ا دخ بنا یر ندا ا روک کر زوم ا |

 ربات هان تاتا 1211+ "لیلا تاطخ وذ روکا | ۱

 ۱ هرو تنا ا رنج :نوکر و یدو راھ زا

 || تقلا قس لا تم فک یا تر9 تم ی ۱

 یا روج مد اراد دزولس رک ER سو ةنلع للا لص اعم 1
 تيدا الو | گلد اوج اندر" و شناوح / مهار نو تعلا ۱

 نالفّرط ایرنا "قاطو هنناش ظع تایل ترمضع یلالد کز هفت ۳
 تاولصلا صفا “هلع تاتناک هخاوخ ر دقلعت"هتناه لا هام او خاک ۱

 ی دلروی ( افتح مهار لغت نا) نکیا تادوجومو اتلاف ]|
 ند هلج هدتمابق زور" یدلوا انب لوم تولاق ندرانا دنت سرک |
 شاغل کلعاج یا ) تولوا شا اما دکر که تنسکلو۳قیملع لوا ۱
 بل یوم عطقو یرجنع ته هل و ردشلوادزاو هدنفع هزلنا ( اما ۱

 ۱ شار یا ینوسو ا زالف قوت وذو هضم ولاول اتتا و |

 || تاغوالا مادو تا ًاعتسا هلل وضو لعروئکد توك نط كمردقا |
 | زات ر دن زاتتس گراتا تفایضو ماتا یک تست بژتلوارسنات | ۱

 ناک هنناوژ اختراع اکر داوا رو عصر فکر و نوه دم د درا

 أ یاس هنصدت کر ه شما رلوا ادج كل هقاقتا توتوق هرفتس هور ۱

 ۱ 9 حد لا هتتتتسم E 2 جی شود هک یاب هلا
 menan » ی ی ی یخ کت ی تتر ت چه تیا 1

Tugan: س سس سس سی 130 رجه جهت ہت هو CELE TREAD Sa ra ax 
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 تروح هدقدلروس كل دردنوک بوپ وق سوامو مور يدنمدرد دا 1

 هلعرمضنرازره یریکریب بوراو, هجدرا یدلوا لعخو میک لیلح |
 هنلوب هزکصندکد روحا بورپدب هر زوا دارم بوړوټک , ی دردنود

 یزاد روخ هفیظو اسرتوریک, * ,ييغنازخ زا هک یم رکی ا |
 ه,یراد رظن نا وات هکوت * مو رج یک اج اون ,اتیسود

 اب هنوصم لوا بت ۍکیا ېپ هرس س دق یدعس نیدلا صم حش ابلاغ

 | كنب رپ ندفلس راک | یودیا هعطقو یرلتاذلا دوصعم قح ردشعا ادا

 بولوا رود ن دی افتلا رظن امدقمرمکریکس» ر دش هقیقح هلا شییعت
 بولت ر دنود ندل وب ملتافتلاو زارعا هدعب ییکیدلروسندتاعرو فطل هکرد |

 یدروک بیارغ عضو فلا هنپ رب رب ینکو دلروک ب جاو یارک او ماعطا
 نامرف هکراوکر زب ږیمغبپ .یدروص ن دل یلخ ترضج ینکودیا هن یرس
 || ,تفایض,ثعاب ,یدلبوس یتغودلوا راکبشآ ن دزوب لوارابچو لیلج

 | .یناصنرس مدنامه ؛یدلبا نایب یتغودلوا هللا تم" لو نامرف,تیامرو

 دننسود نوا یم د هک منم راکدرک یهر بولوا, ین اج فطل رهظم

 یرلنلوافرعمو رکتم هنتینادحو و تباتتع و, تم لذب.هبلیا باتع

 یدلغاط نیکروپ تلخ ترضح هلقفر شنا یدلغا وپد هیلبا باسخرب
 هنندحوم نجوم هرعز بولک هناعا هبا لیلخ سپفین نیقلت ه دنیحلواو
 تربضح هک لوا نخ هنسهقرف یهللا وذ نیعس ام دعب یدلوا لخاد

 || /ظعاوم/هیلکلاب یسهفیطل نیماضم كن هفيهگ نوا نالوالزان هنبانج میهاربا
 ۲۱ :یزبند هلجلوا ردلکد لَسیتسناعم یهنو نما ةحارص ردعاسنو
 یکلو,نضعب یلع اهضعب ممجل كنعبا ۸ ینا رورغلا طلسلا تالا اهبا)
 نع :(رفاک نم تناکولو اهدرا ال یناف مولطلا هوعد ع.درنل كتنعب
 نالوا تاقواحم یاور نامرقو رورعم هاشدان نالوا طلبسم هل اع قلخ یا

 م.دمردنوک هک ا نیعچج اند لام نس نر روصقلا عفت مرا بج كلم

 ]| .بوردنوکینتس نکل م دلق روم هغملا نيلانمو لام لرللا بوغی را هنی رخ
 | ندعاج منب بوروک طا صم كنيمولطم کم دلق دی یم هلتتطاس نیبآ
 1 هک اضرف.ن نا توعد در هک ارب ز نیسیهدبا در یتوعد,هلعلاکو

 زا هک اخو ناطلبس هکر دوب ثعاب ردکعد هبسلوا ید رفاک نالوا لاط



E iGو  

ADP FESIHهوس  
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INا  

 77 نجا اک
 چوب دبی اجر »۴ نادزا مهابة ةر کار فی

 ل ورسخیص اب شتد راد متر # رالوا زر راوش کتش

 م قردق#نداج و تخوا ها !ةردواتهد هل وب هدندر كۇ نخ هک حل
 باو هنارکنم هلام اوب نع ۳ مسوک نشور هدانز"ندرلنا هلالی

 ۱( فلوت )اهم دوونوا کن هک دیس ویا وجال
DR EEون مع دوش زاهد نخ  

 و یا اب ا لاتین عدم دیه ؛ورراتش او 2ط ۲

 شو ازا هدنکفار رب و رع -* :زاودر درو شابهن وی ب
 4 شد3نا لاج نابن د وب یک قید یوکح یوزر تفک ۶

 :ننیروخت شل تفایسازا لفاع *۰ننام دآ یارش یکم ییاخ ےک لس
 شم هوش زی ناار غاتهراو * میم ضع داما ا

 نشیب یک د وش قازا لک تفلخ * دوب انج زب تارا
 شد رع او ا عقم ا وار س 4 هوم و + نه

 شک مارکس تیر مت *-زواب یکیفارکط+نر زا هی
Taهن رکا کلر ناک د“ لیفو لا شا  

 فال ترش غد یتشلوا عج را ندنددص ن دنتهج یلط هلماش"

 كلام هاج لیلخ تّرعطحت لاوحا هت زب كلذ بغ ردلکد لتس تشلاذ

 جراخ ندنو رم قد رط لواتت هی فضال نوا ان دام" ا

 هدهارءاتنا راتدتک هک نانه لیلخ یر وکر خلوا

 مولعع دحاصلاو ةسلاحما" دعك راک روک م اوس ناق تلو زل

 ءان کا ی دنا دودعم ن دنس هرز ن اس ڪا ز وقسم ر کن دلوا ||

 لها م ه دنماعطا تولوا رهاظ تها رک هدهللا لیلخ ترضح رظد

 ندنافیضلا وبا شاخ نامجو دود رحو دامان کی ارضنژس [ییدرتتنوک |
 لاری ترضخ نالوا لاج كن هبایناصس یو دقبعم یدک همش
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 || یا هکیدتی رب رفت ییاطتسع مالکوب ن دیژاب ز وضخ نو. یدنب یدلک |
 یان لّوا ناصر ارم تراک دوخ وا نام رفات ۵ دنا ىا نافضلا ول" ۱

 ۱ ید زد زمام شمالاق ماکانو هرهب ی" نادر طاش مر هک هلن رع تدم

 | هل هوس اد نکب حابضک نوکوب ردنشمام ی



 اش %
xana. 

e یو جو موسس 

 CLD بز وب 00 و

 یدلرویب نیسم زغاص كجزکی زغردق مزپ نین مشط ز غا | قعب-یډلن د
 هکیدلیا ما سد ترج برپ یادید € لق بلبل نکلو) ید انا
 | هداپ قیر ره بویلزاغو یس. كج بلا هل, یعیع.سنختتزد, ند روبط ر
 ۱ دی هدر غیب نه هر نقرا تودي لولب تبرد اطول هدا هلق هزاپ

 | (میمز یهو ماضظعلا ی نمنقص ميهاربا یا اویا ) بو دیا عضو
 ۱ ترضج نس باش کوبا هد هرم ههل :ترادق هک ان سد |

UEسکو هنروطو لیهنوط ),یدلق:لع هرز وا یودلروس  || 

 ۱  یدتیاوزپ ز زز تویلزاغ بوک[ رویط ع ول تزد ندنیلنجچ (قالیجو ۱

 RRR نرکبتصندک د تا طلخ یب را مزایا كن رب ره

 لن رزره هلا هرس مدام یدروس توعد, هن روضج نعو , یدوق

 | لکیه یوق رویط,لم» نیزراتفلخ لوالاک بولک رب زب یینس هقرفتم ءارجا
 || لردیا ناربط یخ ,رلب دخا تباچا هلیلخ ترضخ توعد مرکتصندقدلوا

 نکامزال هدعابم هبسانضتقف یرلتنحو نع ایدی هنب نوضخورع تولک

 دراو ,یجد يها با طخرب ابعت ران دیوط,یتتچم تلضاومو درراقم

 ED ندر کح و تردقراثآ تاکید هاتیفتسا م نهار اب هکیدلوا, |
aN E LS pkبو دیاروص مش  | 

 ۱ یتاقولح نیبسانهب ندنسهزاورد كولا تفهو ندنسهشوک زر اج كرللاعوب

 | لاوحا تلک و دروکزب نیسهدیارمس یتلجاس لن ر دق رح هدک دروتک هربرب

 ۱ |رایدروسیبپس هل هل ه.دنامز لوا نیکو دبا ه رطق ندرح و هرذ هی شکم ۱

 | | هّیعب مودعم دما ورتنیخ مان ےکچ ندامکح یارعش ( لثع) |

 دین 2۱ لقب طوب ئ د ساف دافتعا نوعصم ب وکچ ههھبش هج دساف عز

 ۱ ین تک شر راه . شع وق
eR ¥ NO۲ و  

 ۱ نار وسر هتتفر رکید ناو * ,یهاح نر ررد تشک نیاز
 ۱ نادان د ےھ شیر ر د زن # دون هدنز من نیک بن نیا

 | ها اروب هک ردرلنی|هاوح هقج تردق هلا هچر یزار رخت ماما اما

 1 e ki هما je : اشم زس وک۔ یس هروک ھند اشا ل رک لوا ا

 1 ون شین ین دم راد اقا و ودا

 رو. بد هستش



۳۳ ۰ mae ۹ ی ۳ 

 ندا ید نیللکم چروک الع ربت تفعض ندزوپ وب هدهللا ةدازا |
 ی قبراع ت ی دلنا"تاییاقع هنيا للف بز فقوتالب لسیلخ ترضح
 وند بدی ضق جلوژ نام بلوا لیلع هلفط ضر یکرییرمض رت و
 عابر وسام ترار كلب کد لکن وز وب هدنیح لوا- ئ دو
 يود نابت هی ترسم غیب اودس فاز وزا عن راک و لال
 تارتضحح وز ضف چ لیبل اللوق | ئدلق لاطدا دتفعطا نا

 نور كنتسود هک کدروک سودا تد یک ئارز یا هک هلی
 تاب قاوم وب للاسر هک اورا نفاق یہ یو نوک برا ج

 نقاب ریز دکندلوا دراو هلباوج وزر وغلا( لغ ئاق هض ٌرغ بک

 | ەدە ننن ورک ییزو اقلیت راى رۈك لول یه
 یودلناثش وز یدوشفبو صا ردراو فالتخا هدتفن دیش را لیدر ۹ 1 | و یی ناد رگ لالا یدل یر وتو نولبتاززع

 ندزاوهآ شضزآ یرلتدالو "اما زدشهروس رک ل ات 2 نت ناشط وب هوزاود |

 کودتا ناب هدوراقوب را قرار ضعف و نیت شو کا هب ل ما سوت

 ۱۳ ت نم را قم هکر دو یا اما ردشلو ع وفو هدنارح هرزوا

 3 کرد مهار شا نقش منا راذعقاو هد دی رق مان لوک نادلاب قيمز

 یل هک دن" زد نجرلالیلخو ةا لیلح قلا رکهتسانفم قشم

 ىا ۇلام هدیاخ الا هص ور ردشاتد ید د تا زدنافشنلا واو

 یکی یو یو سرت ا اف یی وحب یرانانوالؤوا 1

 ادارو یر تله کو یو یوم ا 1

 ناذلبو ىز لوا نلاخ نذ هکودو ند هم و ن د هک نیک ١ اود ۱

 کک زر لرقم دیار رقم نامز ره یرلت غر شراع راصماو"ن دور
 | هللا تب فاوط» للتدراو هز همر کم کاک جرا الخ رد

  كاناقول هو نسلشانهن نا دنشود رتنل هلو حوا کج داسا نک دلا 1

 یماضعاو "رحغا توب روح یماظعو جو توالت هدیداو ر یر رهن

 ۱ اتاق هکر ولکهوب زب هلق راد هرک ضن دق دلور تلک تولز نینوژب ِ

 i RA رک ل ءاخخا نادتهجرد درک نباید ۱
 1 تست اتو سینا سس سپس ت ۱

 | | ودیا
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 ترضح یلاعو هراعسقح نوجا عقد یی رلتظ ءوس لک بشم ,یبلو

E Eیک هک ی دیبشغ| قلخ هی اش  
 قلخ مرکصبدقداوا

 الف لج ءان دوم ات :تاربهح

 0 هل نیبیفرغآ لا لوا یرلوآ ایا ,تمالع هدلیلخ ترضح
 ۰ ترضح هکر دلوقت .هیدلوب ناپتما هچو نم ن لک لک دیزرف

 جوا بلاط ینو ډنکر هکر دشا اجر یتاسحا یب ندنفرط لیلح قالخ

 0 ,معلوا,تلصحر نادواننکج اورا ضب اق هیت اط ییدسشاج توم

 هدلازا لڼا نک ,ییلوالویتعنساعدوب هک هجرک ۱: هیلیا نصیق نشر رش
 نتیاهن کاخ ای مایا ء ءالبينا بوشر ا هماحا یرع تم نالوا ندعم

 هدینشرابب بفیعضرب هد دراکز ور رب نا یه انا توما كم یدلوب

 1 ناینهم لخ ترضح طاع پوک هدنتروص یناف چ الپم هی هشعرو

 نیابروش لب ا ماك پویلشاب هب هب رخ عاضوا جاع لوا ءاتنا یدلوا

نیئروب هنس رپ صبا تن هک يبلا کوب کود
 1 بولا بص هنغالوقو ه

 | لو eee <S ام ۱ ) هفلول )ب .یدرتدنفوط دنکک |

 نزار جوین ERIE aR زد

 . ناور.هبب تکا نیدلف ری % بوناص یناهد نیت نیسو نقذ

SS)اناما نیت هدنیسوا كع *%  

 |, نا دیا یبا نم نفاع لیلخ .* ی دید ینا هتسیم بو دکب
 للعرمب یا. ی.دروک یلاوجا وب هک اللا هلع مهار | ترضح هل اب و

 | هلی یر هب بعز ر زکپ نیسالتیم هعاضوا بیرغ هب و نیس هدنشا چاق
 یر البا هدایز لاس یکیا ندلیلخ رع ر لوا ه دکں یو نیسانعر راتفرک
 نکیآ نشب ناجتطزوب مهار | تربضج نتس مک نمی یدزب« خیلو

 هرکی لس کیا هنآ اک .عیدلق ناس نا رخ توا ناپبغط زوب رلنا

 كبرصج E O ینو د يک بم ةا

 ید یر OE لی ایلق روصت یتشابو یرمب عاضوا هک لا لیلخ
 | لب هدئب یک چڑ لہ کا یدروت هظحالع نیکو دیا برق اک 1

 ]تا سهم او لب در ی درو بد هک 1

۴ 0 1 ۱ 1 ROYAL e SO aL HEEE SERS تیم ۱2 

 دارا

 ۱ ا :یدلوت هلقاصما نرعهج Re 2 07 هسيمو

 | یسخنف.. ی دنا رلشلوا جامع: «مینعب رفت لبیک
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۳۹ 1 % 

 |36 تر 2و ی لاح صعب ندقن رش تدب تراع كيعارا ترضح »#۴
 ۱ 3 نباش ین طو تاو یسصروب لها راکت و کد مراس %

 60 سس و رد جور ۱6 )رس 9

  e TE"هراس ترضح  hg aaزا و 1

 ندزاناهتک ۲ یدلنا لهآرارکتر لبیلخ تریضح هرکصن دقدلوا ررقج 1

 ند هنتع لواو یدزسوکتضر هحیلودزا هاو چچ رخ تیر ۲
 لیعاتس|ترضح عم يهارپ| ترضح دالوا هک.دلکهدوجو یر ا ۱

 ندشوناخ ېک هرکصو یدلوا رفن جوا نوا .ملح قلعما ترضحو

 ینودلنوق مان (حوسوو قبسو ناندمو نازو ناشی ) هندالوا نالوا 1
 جو 6 مات قاعسا ترمضح 5 هت یدلوب نیعت هلنیخروم قی, 1

 فارطا یدالوا راس مرکضن دنناخو یرااا ی ٍدتیا نکو د کم ل ایجاپسا |
 دافحاو لئابق رنک او رلبدلوا نکعم هدنکلعب یرپ ره رابربلغاو هضوا

 ترضخ قحا لاسر ت داع پسو توبن تلود اما یهلوادل وب ندزلنا

 ام دعت یدلوب نيون نولو زملییم هننادناخ قاجما :تربضو لیجاعما

 رابفعو عایضو ا دل اپار دق لوا هلیلجب ,لدیلخ ادخ یرابترتخ

  ۱اها تاکلق ندنممتیراوجو دانعو یشاومو مانعاو اتش ین عیزاومو
 | دین نا الغم ید |! اوم :نداصح او دعودخااض رخي دیش و

 ساق ندنا یکیلمامت راس , یدرولب رب و هقفن هب الکسا رد نطوصخت

 (هایللا نم هلقللا لعال ءاوراو نیخرولا لع هدنهعلا- ئادزونلو اد
 بش راثآ هدنن اه نساحم یدراو هلس لا ز و یز نع نس هک اتقو

 ك د هن امز لوا هکنوح قدر ۳۹ نی وا هتندیفت : یوم یار بولوآ رهاط

 تمالح هنوک لوا هد هتشذک ما هک ارتژ یدقولعمات یوو دور لاھ

 یدلوا نیکی نلیخ لنلغ ترضخ كلذ ىلع ءان ی دنا مودعم راقو
 عج تبقاع یدروط یدلغا رلنوک هت تونا هل | طفس تژاما
 روهظه :دکلوق رفع ون هکر ذتمالع هنود زی زا ی دلبا تاجانم هلرایبد

 مهار کی دلو دراو یه" | تام امعم ىنا و درا

 یسهرطاخو ترضحات ی ذل روکینازرا اکیس هکر دراو تمالع لوا |

 دز ےھللا ) تح ید هلازا : iداخلا هضور ی دروب

 نسم ی دلوا لعاخ هراش ترضح کن دیار | ترضح هکر دروطپم
e germa orn ۱ 

 ۲ یوم برج ی 1 | 1 ےک
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 7 تش ی یورو

 ا اک هب ی دید م دلشغا اکتس نک نوه ما

 | لوبق لیلخ ترضح نکل یدلب وس وند یوم هاب رم هو دیر هد

 | یدری و نیاوح نی نم هديا. نفد یاتوف E RE یدلبا

 || تعب قا ییلعت حمل یخ کک یو یاس

 | هک رب و ده زد زونرداکتشس رد هفورما دکعد نورنج هک ی هژاقه

 | وند دل وا ۲ ین هکس كکلع رب تاهرد نون رهو هکع رهرد تزد رب ره

 ۱ || كى لوا یی مرک بر یکیالوب ةسیآ ھارا ترضح یدنبا قیفحت

 || رله رد نالوآ "نولظم لاخرد" "یدتک هم ود هلا كلام هدومن

 | هک كهداش دا تردآ یدشسا لوزت نال رحل تی رج

 | هگاتقو نیادرتوا دن لوح لع "ی دوق رکج مهرد ردرد ی TE ھ

 | واکنش “یزو هنورعع بوروتک یوق رم علم للاخ ترشح

 EST یدروض ود للو ه دنف یراتوب نس خاص حش یا

  هادناغز لّوا هزاتفعنالوا ل لالخ نفدهالاح ی درب و یاو ی دراو

 أ بید تاو نام ترضخ لاو ینو اتش لت رطوب

 درت قاما ترف و مهار ات طخ ی دلوآ ای اشو هک لاتسره

 هزکصن دنبافو لا لیلخ تیرضخ یدلوادعتتشرم هللا تد تراز ثویغآ

 . هللیعامسا ترنضح یدزولک هفب رش ےج قاصخا اتنرسودت ها هتشرره هتک

 1 | لاتسپ لاس تانا صفو تب یءدنراتب اف ر یدرالق دن دخت شن ورادهع

 ۱ | ید ياه یرلمارک او تافتلا هن لزب رب و یدیا هدقلوا نورفا
 قبل طه دنر ع 0لول

 راب هنلاسر تلود يديارر دارب یکیا
 ۰ رک یبا لبلخ قلخ خب هنسکبآ

 جز راوی نو ږ و ردب ها شد ناو
 روتر رب دن زاد زاصح ير

 r مک ن دارم اچ رایت دن

E5 هر یافر اه تب  

a RSخام  E 
 را E تداشت

 e ۱ نو ی لب توس

 روت لآ نامرب ايڪ ا ا
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9 ۲۰۹ > TT33و 9و و رج و  

 رب یک مب برا بودا ناوارف زج راتهظا ناجر للخ ترضح س

 تاطخ راکت هدکدید ر دقج هلوا لصاو هعن هرلنا یس هزاوا كفیعض

 مس نت اهولخ تحهلکو ساکز رولت هریدتشبا ینا زب هکیدلک یواعس |
 نانه کی عف "یتنلروس ( غالبالا اتع ناذالاكبلع) زرولتبهدنا ْلصاو

 قلاخ لیلخ ترضح یدنلوا شا و د هلا لع هرزوا یتودنلوا ریا نس
 کماواش یب دق مکب ر نا ساتلا هیا) لزاوا هنگدتب جوک تند ساتلا

 ًالعو لح قح یدتا ادن ود ( لا یعاد اونیحاو هو هونا

 هب ارد نک ه دناهما ماحراو اا بالصاو هنادوحتوم هلج ناد لا

 فیرش ج که رلنوش یدردتشدا هناقولخم ككعنهلکه یابند كد سنخژورو
 هرک جاق رلکحهدا ج ددعام قح رلدد كلی دیغجهلوا بلصا

 راب دنلق لصاو هتنداعس نالا رح یزادقم د دع لوا هشاازاب دید كل

 نادنراز تمارکر تروظ هتسمدو شوم اخ یک ناویح"هادن اعز لوا اما

 هيلع دم كس هب رب راوزو كتب جاعح نم انلعجا مهللا )انطلق مورح
 هلج وب هک اتتفو ( مارک الاو سل كليلخ هوعدل اجا ئاو مالشنلا

 لصاو هننرابک ماش ار یی یدلو تاناغو ê تاههع

 ترضحو لیلخ ترضخ یادش فبرش جج مسوم ها ةت یدلوا
 تلضاوم ههللاتس تراز قاقتالاو E یاسا نرد ا
 كنهراس ترضح اضوصخ ه دنتفایض ران و لیعاعسا ترڪن ىدا

 دکن دلا تمدخ هد هحردرب نعت یدلق رودقم قرض : دشاعرو مارک ۲

 یدعاوق تافاصم هدنراسام یدشود هراعح یلکندودنک زاس تارعطح ۱

 ماش تبالو راب دلکح هنن مارلا لوصح تنهب یدنلق کعسصو رم

 كنهراس ترضح كلذ دعب رلدلق عادو نلیعاعسا ترضع هنتون قد شن

 تع رع یدزاو هلاسزوئوا زون ضعلا دنعوآ هلاس رک زو ئپ رع رج
 نوت اخ هک ن ورځ هعر ن ندل بلخ ترضح ناکلقم تو ادا زارقلا واد ١

 |) یدنلق تبغر هتنفد هدنضرا كنا یدینلو ضاصتخا هز ع |

 هکر دروطنم ہ دلیلطتا سنا باک ( یوألا كنم اتعلخ داو اتهچنرا

 نورفع یئاطلس نیطسلف لیلخ ترتصحت « دک لئا تافو هراس ترتوح

 یتسانوم كلايعو لها هک هلا عیب لاخ ضزا رادقمر اک یدراوةرابحت مان |ا

 ن کا تولقروقوم اتم هست مات یدروس ید

SV $F ست اس 
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 ئ دلو هبعت هدقبنلوا ۳ قوس بورو کج بولکلعاعس تیضح
 لیلی توهج ی فلو ای لا تس هام مااا یی طم وا لا | :
 | حا تنا کما اتج لبقت بر) بو ایچ رکيو دج میدن /
 | .نیرخ رف هی یھ الوبف فرس ی زاها واک درود بم رايد د( للا |

 ..نکتیدخ یدلوا لزان نیما لیدج نہج 1 لّوا نالا اجر يلوا

 اار ی چ دج یلکو ال دیزوف دو ر پو ریدر و نس هدزم یدلوالو نیر 3 ۳

 | نالوا فّراعتم نالا لإ ندرغو ناپ رتو ییسو یرو قاوطو 2 و ۲
 |عاداهللر رج ِتلالد .درلنا یدریسوک ناصقنالو ٥ ۵ داب ز.راب E ی |

 یوم اپ ناب فوریت ولی ر طا یک سساتم طول رش و اید مت

 ھن

E |لواو ارد شک مار هب رش جج خسوف ترا ترشابم  

 | ا ادنامز قفاوم هباپمخ ۍکید س تمدخ ن دیارودض,ندلیلج دمت یکتا

 1 هل قم کو دب دب لکد نکم رویم جج هدنامز راس الاو, زدشلوا ر زا
: 

 ابا e ی وو رک لای رذیوهج
E A3  

 ea هرز زاوا تفاطنو اهل اقا اد يب را ها رخ |

 .,ییودنا.نابنتنک نع هاش راد هلعادو هب يدلبار 1 هغلام ةدنطاتحا

 e A هنرن اج ماش هعفد ی دنیچ هنیابلع * هدو افرع کک

 5 ۹ ۰ ire r ها زاسح نب نهرو اتو عاونا تو

 REST نایلخ يناباپ ی عابیب تب د رلداو ینالطو خو شف

 .تیمچح اهدعب ییهل | ببویچآ هیج دنزرف .یدلوا یراط بلق تقر

 :بویپپا نکع هدوب موب هزوش هوقو هل رط لسانتو دلاوت دلا |

 لهجو ينس .هرا اخ اكسب دعق دلوا هدا بو روا یاتعو دالوا

 4 f یرابداووب هه لج كنب مش تی ایر ایج یی رد |

NUE 

E TEES 

 ۱ ۳۳ وب نایت ER یتسهعونتم |

 یسهیلزا تدارا كزیلابتو هناعسقح نکلا یدلىا نردصف لب توصب

 |: چو لها .بولوا لز ان یهلا یو اک عی يردلواربک نماد رادقمرپ
 ا حد یبا شکر لا تیم م داب كچ دو |

EOP OT EYاوت ست الا  
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E ر 
 1 نامزرف م كاين دلو نا رب نیس 7 RE E یدلو 1

 ]| ماد بولوا یراط مام( قوش ید هرانا یدلق ناب نصوصخ یهلا ||
 | لیربح تی رابدلوا ناداتش هب هیهلا تمدخ ءادا نابمرد |

 یدرونبط لکو كس یک وردوم لیعامسا ترضحیدرسوکراو راجت مرک |
 ماع هناخ دعاوق هک لق طوب یدروق هدنرب ولر لاثم اس لیلخ تريح 0

 هدههراعح كنسولک هراوبد یالادلیعاعسا ترضحعانب هنعاعنرا یدلوا ۱

 دنتتسوا 1 ناو ات یو یخ هلع لوا رخالاب یذلوت یلک رڪ ےع ۱

 ید مرڪ وا نو رابرت ی مس pej أ
 ۱ مهار ترضح ماقم رد والب سا یرت یراش رش مدق هدننسوا و منت أ

 || وسالارخ) انلغشهکاتقو ردریرلک دروسزوب جاهتالایوذ او 1

 || وبا لج هلیش رط تناما هدنافوط تفو ی دلوا یهتنم هلع قجهلوق
 ۱ م الع تلم صا م از هکنالم نوا شخلوا طقح ه دنس هراغم سابق |

 هن روضح نع كوھارا تزن الب دروتکد كیوراملجا یدوسالا ر ج هلا ۱

 كنالعولح 1 جد همزال لوا یدنلوا عضو هنعضوم و رلیدرون |

 و هل 2 . ی دلو یر هرزوا يس ها ت دارا ۱
 e IE لیلخ هن هه ن 1

 رولوا ق وطن هٿ لرو دک ا هداج

 Sy فیرش تس تراس یی ۱

RASS RE < لسنا ےلکت RE 
  ۱ز بیس  E 5یر

 رولوا قبال هسلونوق وشراق هیهبمک لاج ۱
 لل تر دوار ا دوس لا ا تا تراع دیو پی ۱8

 عوبطمو نوزومر بسانم هلع ون بودیآتاقتلا تاع لیا تّرضح ||
 هلوا مادا ین کا اک راتز و للع مدر هناشن هک كلوب شا |

 ی دروتک یدلوب كن "سرب بودا لج یس لالخ دنازار فه دک دید ||

 بنات ا ماک درک هات یس رغر یدلوا لیلخ تبرضخ مردف | کیا أ

 ار باب , ميهارتا اب هک یدلک | دضرب هاج .ترمضحم "مع ندینفوبا |

 توله دل اخ کیدی رد راو شاطر مرڪ بر تڪيدو نوچا

 ا ی دتشبا ییادضوب ہک ھارا ترمضح ردعز ال رک اموق هیت |||

 | . نامز دعب ی دتا عضو خو یدروتکبولوب ی دوسالا رج توراو ||



 ۱ کا

 ۱ ندنوقاب و دحرز یخ شقا شە دام صاج کم ,الهغم ممه داواد 5

 یدینمروتوک هلجوکر طاقولتوقولجوک رب مانتخالادمب یدیاواو یرلفوط |
 هزلآ لفت ر دشا هل هل قرتصم لوا زار جوی

iدرس تث یا نالوا مزال هد لو کد خر ھت  | 

 را ولع ی رلب بغ ی دنا نا یک و لس ترا لس لا مهار جی

 || ناوخا دار كرفح وت نکل ی دکر ک ق لزا یکرلخروم یربغ ه دال
 ااا هلوا ناسا یمهفو كرد هتلاط هک ات ر دلیصفت هدلحرب هلج قس تراع

 هدلضا هک ارز زر دینک هلي عیلت نددلعرب هکلب ندوزحرب ییراعرب ره
 || یسانب كلرلنا نیعملوا تبسف هل بلخ میهارا ترضح هللا تب ترا

 | ام هلا كخورف هحرتدعتوت رد هدنس هب ر عو رق یباشثا ِ ۱
 هلا لح علا ردق وب بر هدنک و دیا هسح دا

EUS TST | 
 هد لح الع زدعفاو هد هبنرم یجادرد هکیبساننا تلیلخ ترضح

 تم

 هک اتو ردعقاوم ن نسخا یا هلبآ لیصفت ود نکیشخلوا تراشا
 ءا دا هم یذلوا دراو هنا میهاربا ترضح ميجر بر نامرف :

 وبد یدلروب دن راهابنشاصولخ "هداز هدنب و ا دبعوت هللا تس

 یدلوآ هناور هنن وص ماقمالاو راج ن دماش تیالو هلمارغو قوش لاک ||
 ا هلق رس تس یوزرا هک اب وک ه دھار ءائثاو

 7 ) هقل ول ) یدلوا ناز درو

 2 طاشنب مدناود ی نانح هک یاوه

 1 دور ن البغم حبه را یک

 نم وک تسدز مه رک ایا ریالد

 دام مزورقح ته دخ رف

 سموم لا را ی دمو لس ا

 خمنکععدنااتب ننس هلردقلا لاجل د وک ول ویطا تد ۇشا هدکدش |قلاخهر |
 لاف غاسقملوا هک ل يلخ ترتضح لبا هفاسع غطق س یدیسنعد ||

 ۱ نمار رتن ih ا ليضا دنزرف بر تب

erraبو ون حک یحیی توس  



(۳۳۹ 
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 ا کد د ےن داند زاو عضو ففلاع هنعدد مسر توق یل سش

 با شلیازدوخ ودنک و ئ هرزوا قیاس عضو الاع . ردسشمریدپا
 اد دندو دو نا اتام ۶ یرتذیلد لس كنسوق یو دللا تادجا ۱

 یاد لزا وت هلک انطق او نال نوو كللادبع یدزیدلس
 یدرو تصح ر هخاعص وند -نیسهز دان هرز وا قیاس عضو ور دیک

 : تراع شاتسا ئ در دعش یر ئزادعم سرافرب و عارذ قلا ید ارون نھ | ۱

 || زاوقخ نالق للاخ لواو یدرب دیان را اکشن داود لوا هوزوا برق ۱

 | تاو ئ دتتشود هلا راتشاط قالق لطف نان راثآ توزپدلوطا یار |

 | نیز یمغ یدربدتا دس سوق نالوا رغ بوردجا یسقزش |
 | وادنک هل تب تراجع ماتتخا هی اک هحمعز ودنکو, یدلبا ضرمتنادح |!

 | اغا قبا ادب قف عاج هک نیس لواو . یت دلوا شال وبر ماجا ةلیرتشابم | ||
 هک لبا تخ فرد رخ لبب لوا كالا دبع یکه دتمان هقیلخا ىدا |

 هلا. یوزر ا هللا دبع نی ثراح نوکرب+یدتبهب هقوبشم | ||
 سرش تند (لواو رابغ قل رس تب كرز نا دنيانا نجام !)

 کن اردا نط الر وش ن یدشلوا نک > یتاور ندهنفام تربضح قپاس |
 مقاوفالخ ی اور ند هشام ترضح كرب ز ناو هیلو حک ِتییحلوا |
 ید ن هع. هلا مو تراح+یدلبا تاطخ هثراح هک تاللا ةع وید لوا |

 | ندلوشر ترتد مدیتشعشيا ندهشناع ترضح یا وش تیدجلوا |
 ضراع ناعح هككملا دنع یدلب وس هک نیرهخ م دیسشعا قیقص قنباور

 هرکصندک ر ح رادقم رب هدضق یهدنلا ی دتا هخاشا نیلشاب اولا |

 ی دالا هلاح لع ریز نیارک ا ی دانا نا طخ هنن اح ثراگرارکتا 1 ۱

RT TOTNES 
 EARS كکللا دنع نديلو ناك اما |

 یدردنوکر اتند ك زو توا هر یرسق لاد عدن دلاغ نالوا یلاوةد هک» 1

 یسوبق کیا كن هفرشع فک ی دلکود هحیول ندصلاشبهذ لواهک ات ۱

 هرکصندنا قالطا قولوا نونلا یدنالق هللا هننش یهذ لوا یبارعو
 نطاسا یهددبیک ناب یشادعام كنضلاخ هذ« لوا ی دل وب عوقو ۱

 ر رج هدنعق ( طط )ناص زذ لوا هکقیددلوا فرص نا کواو |

 ا اب رخ هکندشعالصاخ ندو« رد ناو نانل وب هدملنا |



 ات

NROتراع ریز هللا دبع نالوا یبنهداز هرم ه لب هی شام  

aa TT ema aE DT Pree 2 

 نیدحوب هرز وا کودتشیا ن دنربضح »ی دلپآ ترریایم معب ریش تس ||
 فوخ رازه هکات یداقهرواشم هباحعا هیقب بودی عن قیر ۱

 ئراراوپ د: بولیض ارا هدرپ هنفازطاو ةي دنلوب بهات ده هیلو

URE,1 قوجا كەنت هللا تیب یدلر ډا ن بیس  

 | «هرزوا هنا لوسر ثبصو ابونا و:یمعدق ساساو یدلروکبنسانم:یسلاق |
 1 و شرق یج .ۍادنلق قاحاو لاخدا هنب رب نالوا یصق لوا
 |: ولهراب دوعرب هک شات نالوا عضو تمالع هدنامز یرلکدتبا
 | OTN DET یدلردیک

 یکودبا عارذآ ید یکی فن رش تب ءانب لوط هرک و یدلربدجآ وق
 كفب لش تنل. یادلوا ماسم یا8 انب هکنامز لوشو یدلوب ققح
 : 1 یجدنلعشا ندنسالعا , :یدنلوا بیطت هلا منعو تكسم ییخادو جزا

 نداشت یدلروتوا هباهوسکجابید هدمب ,یدلوب,نیرب ۍرما بییطاو ر
 |« حارذ نوا یدنسشود هننشرف كتفارطا ةللا نیا ةرامج نالق هلضف
 دم تازه ی رات یراتغارفو ی دتا تبافک یل دا هل, یراذبقم

 لهجو وت "یدلو ع وقو دق دلا ینوک جوا ت نبچر نیتعسو عیرا |"
 تی ویلیا رکش ادع مارک ذبح رباسو میز نیا هرکصذ)د یی و بییطا 1

 سآر زوپ بولقیچ هنتبن م ینت ه دلاح یزلقدلوا نج هلبا هکم لها اموع :

 | یدک هلرابتعا هدایز ندزورونو دیع زوري زور لواو :یدلریدسک ناب رف
 ]کنونی یجب ره دام هکم لها مرع ناتاوا یک ذ <

 یدلوا قق یرلتغر هنوک ل وا هب هنس ندهنسو

 ۱ . فلا فسو ن جاحد للعربخالارشاملا ءاسلاق لصف #۴

 م عم لب نکا دوی یدلوا لخاد هک نیعسو عبرا هنس ندنرڪ حیران

 ||| بوووف قینجم ند سیف لبج بودیا هصاج هدفی یش:مرخ:یرعیز نا

 . | ناعز دعب هلسخاوا شا بارخ بوقیب نر رار صعب كف رش هللا تب
 | «بوباکا نکو دتیا بیر یسودنک نکل ی دندیا دارج یی رنو دیدجت
 هبییطا قب طب بویمروکق یال,نتلود رمخا راهنما لرب ز نب هللا دنع

 تسربز نیا مدقا ندنو یوو برتر مش تی وا زا

EE 
5 ayaa 



 تاللهزت زر دیدن وا نادنسسهلوت تناهت كلام نالوا ندلالح ةف

 و ی خیس هراب ردو نوعا قثوا مولعم یگدق مشره هرلدلک نامز دعب

E 0 

 3 راد زنا ادب دیلع ج ا و لصف ¥ ۱

 هللا ی ضر ا هاو زور لت ترش هرشع هکر یزنب نا

 يدق بودیا اب ندتعب دتساو دینزپ رد.یس هدازرمخد كس رلترضح هنع

 ناس ارخو قارعو نعوزاح لها ,یدلبارارف هک. هب هر کم هکع.ندهروط

 یدزتسوکت بغر تع كد رب ,ماشورصمل اها جا بود اتعب ندودنک

 ہک یدلیا راتخ | تسداخ هرب ز نا ید رلنا یدلوا لاله دیلب ذیزر رک قو

 هلازا پلاطرفن نیصح هک هد دی رب نامز اما ردروطس دنع ییصفت

 بودا بسد و یدلق هرصاح یارح د بولواربب ز نیا

 مده ییراراوبد هدرکم هعک بوتقوط یسضعت هلعمآ راشاط لوس لوس

 ی ی دتک ی دنا بوشتوط یاشحا نت ید تیر ی دا

 ی و ی نیس سس سا و ۳۹
 ب © دکن د را

 مزهنم ید نيص>ل یدک یربح ی اله کدہ رپ مدا ل و ردت اد

 یسهروط هلاحلوا كب هکر بز ن هل دنع هلع یک تولوا

 هسا هدنب یش یه یا a * نویهروک ساتم :
 دهد و ج د یف ر تدخل نالوار وطسم هلا اور اهنع هللا یضر

 کیدا رلتمزون اسو هيلع هللایص ماعرف هکیدیشخا تلالد هرب ز نأ

 تلخداو ةنعكلا اا تضفنل رفكلا دهع ثدح كموق نا الول هشناعاب)

 ابو هم سالا لخد انا نییان اهل ت تا م عرذا دتس اهف

 اهترصقتسا اتي رق ناف سن م اناما ضرالاباهبات تفصلالو نوح رخ
 اوکر ام تا ال ی هوب نآ یلعپ نم تمولدب ناف شكلا تل نح
 رکا هشناعان هکر دز عروس سو هيلع هللا یلص لا رف هک یب ( هش
 نا دش نت ی دنا لوا دچا ت داخ ه دنتهح 1 یس و فک كموق كس

 هر یاس( نام مارک یاد یر اک دشت رد ںی ر
 زاوزو حاکم زا عضو و یکا هّهللا تن و م درالقلاخذا هزاع

 ئر ندکعوق :كتس 6 رکضندش هش اغا اهایدراهقتخ نادنر وژهزک ندو

 کن او سوگ, ل لوا بن اهن تزشاتم هتد این هک ت ودنا روھ ظ

 یدرابشعا تراشا یسز ٌهعفو توزوت نیتتسهرب دلت هرلنا هدناعز لوا



 یی

  OIEعقاو لا وب رالف هض رع دان و رو 7

 ی نش جا كسردبا لصف هجن ىزعلباھ رردلناضرح هبزیضح

 هماجرب لسو هیلع هللا لص مرک ادجترضج (مدنامش زرابوس وب دزدافنهو

 یسنر كن هلبقرهو راروق ند رش نکر ةتس هنروا كنابع لواو ,رزتسا
 اور فارشا هل رطو رارروبت نواب ن دتفرط رر ی را رکو
 هدفی ناژرباد روط ه درب لباننعم هتل توللتا نکیا لالا یر ئاو

 زافضورابک < رارروک ت ساس یضو هنعضوم بولا ةلبا یرالالرابعرودنک
 هشنلوا نماد ترڪ ]اندا دسر ی راعش ر ردن نسخا كنرصح

 نان هرسهیح ارؤلبا رار کشو دیتنا ررقم یرودص ریظع هت راح نر

 تس اعرف ر ن ج ودل وک هدیصق وب هداننا لوا ورع بهو

 (یطن) ر دا حج ارد درو و دوم

 كسا دعا مس ا ھرط ترح * ةطح لصفق ءا الا ترحاست

 دقوم رس ےھت مه 4 موم دنعب صعیلا بهت اوقالت

 دشهلآ لسرف یس قبلو * هد دج دق رمالاانشیارالف
 تعوم رتغ نم ءاععبلا نم ۶ ی .# ملاط لوا لدملا القو انضر
 دج نیمالا اشضر اشتف * د نیمالا اذه ۰ اح دفق

  TEدغ هللا ت دحام عم مولا فو دیس صا

 دباو بق اوعلا ف ىضراو عا * هلن سالار مل ماب ء ءا
 دلا ةضق اهعفر نم ةصح هل * اكو ءادرلآ فارط اب انذخا
 و یاو مکا * هر تلع ام ادا قح اوعفرا لاف

 یهو داهیار یم هب یظعاف * هعنصو هلعف انضر لکو

 یدتشو نامزاا اذه اهب حورپ * ةيطع الع هنم دی كلت و

 ل اعف نالوا قلعتم هنکر عضوو هکم ريمت ینعب هیضقوپ نیخیروم ضعب
 ادبقا ه دهاخ لوق ورد ی دبا لوا لس شب نوا ندعي نامز هيض رح

 م دقم لب شب قلا نردشعی ونیدیا اوشیب قاع نیانلبهجنو زر دیا
 يبوق شب رق هک یعب هدنامز لوا هسا را ا باوک | ءالضف ماع رارید,یدبا

 هدشب زوتوا نیلسرلادیس فیش نس هدنا وا یرلکدتیا سیب رش تب
 ال علم نایب ساعی لحن, تنم تلخ مد هریک نایت ام ی | ورا نجی یوا
 نت مع عینی یوم جن ےن نایت تیک و
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 ۵ ی ۳ لاو نیس AD رولوا تب درام ن . |
 رک وقال ف E ھا شوق هتیلا میظعر هرز وا قیقص هبتع

 قغودلوارهطفادوت منا البهزودنک مهم حک یکهبنک زژزوکن اعوب |
 ردتفاوم.هب یهلآ* اضر نر ر نی رش تیپ مر یلاعت هنا ماشنا روس |

 نااو نا رالف ت رشاش هد هدنوکكلراتمر هد رلاتنا لوا رو وشورد

 ناخن هدا( واد زار اس ههنا ندیکب یس دات دو ی |
 كدا ظا دغ نا دغ یردن كن رات رح یط صڈ اد عاف تالا ناه شا

 توران وق .هتخساطرب نددصک ء ات ر ولکم وانت نب نارع نیادباع یشیئاط
 ياوادا ارخص نادللا كرو رم عشا لوا هلشعاس کالا “لولا هنا

 شست رر شما رنا لاردا یرسوب هک دنامزوب نخ ردنا ق لغت توراوهتاقم

 از اشا ر یک ام وا ده شفا اندک لالخ یهللا تب
 ينق «ر دی ید یشرازو سیو ساب رکصتدنارات سود كم
 نع ۾ کتا و كرلناو هو ری ینابع نکر درا گرو ا تف

 ینب یر یش وراز رز سوک هم یو می یی هک رهط هک تم ویا
 دوك بساخ )کن ن دغ یو هب : یا دعا کسا یو راد دع

 هر هل لوا یر قات تود سار توتسکو عج هزاع کتب

 لا لالو اوسر د ترضخ هللاعم ىل اقم لص او نخ رالف سرا

 زرولوا هم ةع نجع نان مده کاتو رازونو دلت لکل ا

 | ررر وا هلکنلک هک دنح ره ۳۷ قتکیروهط :هعشاط لیتر هدلا
ITT,هرکصندنا رارروکراهرارش ییاتقم لوا هدر نیک دنا  

 لوش زارالق ترشابم هب ر كن وزات ول بوق ضرعت هتقاگننا

 عازت برع ل ئاق رارولوب نانا و اھتنا د هتکر مے ناتیتب راثآ دکهدنامژ
 رراشاب تساعد ناخ ر ولد لق وقرب یکر بقره تاوشود ۂقالخلاو
 هنن رب رب بولقررقم کا لاتق بویه هدا لطف یراتستر یک وضو
 ی ران ام تولک ها دسع نی هرتغلا نت ها وا لد اتم تلل ذا دغ ر ۇش ود
 ست لو درو والاد مدد ند هلجج نادافضبات ےک نھ الاخ زدنا لصف

 لاک غی یعازن لصف ل زر و اضر یخدرلنا :راناوسوید د نواب
 نکا « اهنفدتص لاقو لاق هلوقم ون نائا را کناف تب ؟ح نکلو زاروق

 دتشنا جرج فن ی e اخ اد لواناداهلج
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ENR هموقل یر مشه ئ لا رع ۽ 

 فایصالا هلحرو ءاتشلا رس # ام لک« نیتلح را ی لپ ترنم

 + ناما عیصلا ىلع شی رقلا ة رسام نهافلا الا ی ل صف"
EOE ۳0 ته E Aa 

 | هر نووتاخر هکر زا هدناک مان داشرلاو یدهلا لیس یلاص دجخ ےش

 لوخم ,هغلروح نیرارسا تاده راتسا بولوا نو رقم هش رب تسب هللا |

 و درارق زوک هکییعب شعاع هپ هسعک با بوقلاق هرارش رب نکیا
 | بونا نفس كهللا تس هل رطوب هک ا شلبا بشن هدنماد هکم هلتصرک

 تایم هدیلاوح لوا اذه عم شیوا جاع ه كلج
 1 شنان انب

 ما نادپا ناب ی اب مرجبالف شلو قفح یودملوب اشنا مشیاوح

 مکج,ینارغ هایتنا 2راا لوا یل اچ نویس زومر فتاوو

 مار شیت وب ندتبافرط مور رص ,ذ راج نبنرو را .مان موقا ۳

 ه دنرادناچ هبشبج سرف ولم هک با بایشخ او

 شلردنوک ب والکوب دین ی دب دمت كن هسبتک ی راک دلبا قارحا

 شحروا هبهرق ندرا زور تدش م د هدحب لحابس هیطع هنرفس رب ١

 یی هیفبس,نالوا یس هنیفد انب تا6۶ لوا تاجا ا ینا هک ابوک |

 کل هبصقوب هک هرغم نی دیلو _شرویب لاسرا نوجا ریا نی یش تد |
 ازشا یزاولو باشح!لوا ندموق ره موقاببوراو روفلالبعشلآ نیربخ

 شه وا فرص هنب ربع كهللا مکس هلج شمروتک ی لی نیودنک بودیا
 پون وب ان داتسا یطبقر هد هکم هدخ رات لوا هکر دلوقنم ندقاصسانا

 مدنا رم دک دتنا دصف ترشابم هبات تام دقمو تقفاوم هرایحواب راس

 پاشخا نالی روتکماادهلا قی رطب راقیج هیطع غیحرب ندنسوق هبعک |
 رار رده دلع فرشم هن راود كم رشتي ردنا حرط نینرباس یزاولو

 نیکو تکم هلنازکن هتفارطا بوروط هدنتروص نابهکن هک لواو |
 هلتف وبدر دقوا هعک ظفاح نم هراو هتنیش درفر ندشایهم رلبارابتخا |!

 | یشابقالغوا رروطرحا نینغاتاقوالاءاد نمهیلیا تأرج هسیکیجد ||
 هنیاعلاب,راغصو راک ینکودیارهاظیس هقراو یتراق كنز هایسویسآر نیک

 راهنو لیل لب زویشب هجز رایضعب و راکزور هجنهعلوق نیخروم رروک



> ۸۹ 

 ِ لوا اش نا EET الوا و ندا و | ۱

 || هکر دن اوا ضوفع هندي قم هدب كنا هلیلج بصان هت ردشب رق ءارعا
 || تی )الوارر ةو نالا هنکلق هنو وذسشلوا كلام اكا هنادزفدرپ |

 | ءا هجاحع(یکهافس) ابا اوالوت ځا تقم كفب رش تیک ی تعدخ ر
 (دکر + 3 انر )ااغ ردم دخ یل اکله الانس مادخ هکر دب مروا ھل نع

 ر دک رم ماعط ط اعم اننامز ی هک هحعرک | رد تلزم جاج ماعط ماعطا |!

 لدن رط یدلر و تصخر هتک ةدنامز هلو ی دنلواكلرت ناجا یک |ا ۱

 0 e فكنا ع وقو ( کر دتلانا هودا راد 7 اغار روکولسم ريغ یخ | 1

 ردییفرعش هغزال كماقم لوا اس رۆ دات قوموا ورشو ||
 | كل ان رخ کبع یاران نت نجوا عامر( هیون )شاخ | ۱
 یصق هل ان و زد لود شد تراما (مک ههایق)لانسهااس ریش مش تک و | |

3 : 

 یصانع ناتلوا رک ذ هرکضن دقدلوا رب یسودنک؛ "یندیفرضتم هبلججوب
 || ید هنسساتا هسردنا مار ۲۱ ووها ةحیاص و ید. شا تیبق هنیدالقا ||

 || نتشعجاب) کیدود هنموفو" هک ها اعادو یدیننعر | سزاس هلهجو لوا |

 راوزو هنا فیض" حانا ناو دحزحو هت لهاو هل نارمج کا شیر | ۱

 ج ماا ااش ودام اعط هل اولعج اف ةتاركلابیفایتجالا قحا مهو تب
eeهکیدالوا رکا هرکضتدوادنک سپ ید راب وس ود  

 هاوحد نيکو یدنرجا هلن | تاب نمسنزاجا ندنا یدیارادلا سبع |

 دع دو مشاه هک فان ھات ام یدتا تافو هكر لتا یدزلبو تصخر | )

 اسان و و وک راب دلوا قرمصتمرلنا ی دیا لف ونو ارل طم قاس

Saیراصوصح عشع  || 

 || هذ تايم قاتم دبع نب هليا راذلا دتسع قناالبصا راب وليا زاكات را 1

 | هیاقتس تبقاع .یدلوا كلتش: لاذجو دانفو عاژلو ناو بجا
 ددلبع ب یواتزم هودنو اولو هباعحو هدفا دب نیر وخ هدانزو | |
 هدافز او زول آن ناب شک ی.دنلوا هزز وا قلوا ةدرادلا |

 1 ىديا كلام هرات هلتیاغ شاه ر وب نم هکیدلروک اور هعساه هباقببسو ۱
 ماهطا مد هکم:تفایضو ننس (فیصااو » ات شل هلحر )نن ديبي رق ب | |
 دت ارت تودبا" منه یککا نکا لا وب هنیشع النا الو ا تیام دیر ا

 ه كفوا كنا ی رب ORD ئج ا اک ماه نو |

 رب مس يک بس سس بس ست سس سس

۹ 

۱۳۳۹۹ 
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 هک اصوصخ اما 7 ره بش ٣ شن تام lS ٥ لوس

 یربحو یصق یدر دلت وید رد 4دن زاد رص و طاض زلنا بچ ي |
 یلبا تع نع هب همرکم کم رخ اتا بولوا ناک داش یکایک دتنیشیا
 مرو رزق یو دنک لیل ر5ا یدلوا للخاد هری بوراو تر

 نالوالوتسم هنب رهش هکم یل وید روکش وخ یم د هم یر نه بوتوج
 مات ىح ب هشنح نب لیلح ترهطح نالوا لس ارس تلي دندسو- هعا رح

 ادالوا هجا ندمکب نامز ,زا نلباجلق هجو زم هلا جد اب حس ےل جی راد

 ق به رمس بلد جابتفم یرغ ندفدلوا كلام داخ دانخاو ل الب 9

 یدرناولاتلودو لابا هن ات یصق راب دلو |باس هکمریک نفره + هرو

 نرکضا شافو نلیلخ :ترمضح هک ارز اید و لسع افص مزن عاعد
 نی ةا لوا یدتیا لمن هنقرصت ی دل یس هل رص اخ د مک ب رسا تی جاتعم

 یدندماماقمگاهنناشغ وناندنساب ر ةا بنودیااغعتسا ید اک رداق هتمدحوب
 نارخزا تارتا تفدم.نیاد رک سیو هتشفچومس ابی اد ناب خیا | هک الا
 وأد ق هتمادخ ءادا هرز وا با تل اعز ننفلوا,ناهاد هدولاو لعد الرب

 یدردا نهد اخ اناج وا کا یزولوا هاک یر 7۳ يديم وا 8

 ناب وعلا نیب ی ۍدورون ر رک لقمیال وتس بو بارش یتوتسم
 نکر اخوا هدناخ ( نانسغ یانم ةقعض یبسخ۱): یدین ت لوا: لا بر

 تات؛تنادیس مر یضقف مرج الف ید ناز درو هدنعج لت دبا ناز

 || تمدخ لوا راکزور.هصن یدلق انشا ندتلود یر وب ن ییتیلوت مرح
 دنب راما هلا هغارخ ب هرخالاب ی دلوا فرصتم یسودنک هتلازم یلاع
 :قافلوا ناکما ادج هن رامنک هرزوا تافاصم, یدشود توادعو ترفانم

 | النا لوا ابلاغ هرودنکصق.تفاع ارادت ال هب را هج دن قح

 کی عی دنیسیلاوح هللا تیپ ل ادر هخع اتن لوا یدک وقیچ ند هبمک |
 نازو دوك یرنیغ وچ شیکهناشاو توس هد رلزع ییودلوا یرهش دکھ لعقلا

 هد دکد:ضرا یدزارولکح هل وح هلا هکر لنا ترابز تولک هب هکم

7 

 i و۵ دهم

 | هاو کس یالک نصقااعدعب ید را زز وک ران یعوفو تیانج

 || نخ !یدر اق نسانکسس هدنفارطا هللا تو یشکر ه یدربو تصخر

 ی ر ۳

 أ یلغابق باک اعم یدناب .یهودنلا راد الوا تو دا اكتب ران یبسودنک |

 ۱ ۱ )تینا دارایی 3ھ یرلتیهج نیس کن هنطحو یراتر وسم تولوا ۱ م
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 نمک بری يبیس 5 ید اا و یر ندقدلوا ثعا هنارح
 ۱ ا راب دلیا نانو رهاظ هی هبتآ ما ی سلوا چات هرن

 | lu ا. 3 «نسالک نطق اخ عباس لف ۱

 1 بر هند قوا ارضا هاو یهت لوا ی
 ۱ ۱ یسهدلاو مرکصنف دنتافو یماباب نکا دز ییا ہللا رد ریغصا : كنیصق

 ۱ رور سب ردنتد یصق هلغلوا دعب ندننها بودیا نطو یالجخ ,هلبا

 : نوا عج هو بلال بیک یوزر را غ ی یک

 1 هک دلبا رب ذملد تراع هل هحو رو :ی.دلنا ربیع یهللا ترب هلت لج

 | دل درفرو ا هوا دیک هلو ا
 ٍتس هکحاصوصح ی دیتسهالوا ےب حر ہا ور وچن و هدیه د حول

 قاب بوقیب هتد صف یابیسحو نيز 7 ننکیا هدنربولرب:یسات تفرش
 یهانتمان طسو ییهل | بضغ یک ه ملاعراشچ هر دن عهلبق ,یدینمالوا

 اک ۱ یدنشلوا زودت: درز ید یرلاتت رابآ هرکصخ دقدلاون ان ابا

 || هن ندو لقب ی وریا عیلب یس تراک اک یھ
 ۱ راکب لب رب ز:خ زوم هکم ةاضَملا ئاق یخ تخش کیس لا

 1 ده وق ی دروام او و دلشع ||نابباف رحم هاب رطو هيلا تا

 لو .داشب رفت ت رشابم ةهللا تیپ تراع هرکضز دیه ازبا ترضعب
 | زوقط نوط كن همک مدتسانب لیلا مهاربا ترضح یدلوازمسم هراتوت

 || «دنوط نوشرا نکس نوا بولق «دایز ید عارذ زوقط رنو نکیآ عای |
 مدق عضو هدنایب مزاول راسو هدناردح صض ع هاو راد شه دتیا)اتب

 كن یصق هل وف نیدلا بطق جا رّوم انالوم ر دا جانو وک ےک 1

 هک هرکسصندنتافو هرح نب بب الکی مابا هکیدیا وب عاب هنیسقنا تیپ ءان |(
 ه دنا رای دچوکه بالو ماش" بودیا جو زت مارح نر هغی ر هلبا یسةدلاقا |

mınپس سس  

 مان خارذا یاب وق( نالوا ند هعیز لآ هرکضنوک دون بولو اهووستتفا |
 یهعیر هسیا,یضق |رلیدلشاب هیافجو نعط هرو نم ورتوا ندنشادنزف مال
 دنسهدلاو هکنوکر یدرلب ادحیکو دیا لغوا بیالک ی در وناصلصا دلاو

 ]| وبدزردیا مولو نط هدرپهدیکيا کی موقوب یدلیاتیاکش ناد هعیبر آر
 || رهن بالکن س .یدری و لسن هیوربنک یبهدلاو مرچالف .ی.للیوسپ
 || نیسلغوا ۵ راوکر زب د ممرانهتشا دنلب ندنتیهج | بسدو بنس نایدهان یک و

2 SIRO 

 ۹ هجا به 3
9 



eran 3 ISS ت (D42 «F0 i 

 را
 سس

خت ود روئوا نان هرکه نکس هرشع تارا اتم رفع |
 قعلوا ری

 لخادت ترامع ناش لوف را هع ار | ترضح هجرت دیش هک عب

 زدنشالروکت ساتم قلو نمد یر لت دلټخا اوت ھم الک ماظتنا بودنآ :

 ۹/3 مشرف قلا لئابق_نساتاشو نلماش لصد و 4

 ماها یک لاط یا نی نلف مالا هلی رزاءانالوم حڅ روم هکر ذاتی
 | نادا یو رش تارا الوا لتیلغ ترعضح- زکراناناسس هللقن نزا وک رر
 | لرم نا لوا ل اادح ووهط هک لتا نامزا رو ره ةرک دک تا

 | ههن یدنلوا رمت هلبایرلتیشاتمهقلاعءهلسق ید هعفدرت یدلنانانلا
 | نشا س ھدف يه رج هرکو لوا جاج مزمن نی درب کس د راک نو

 ءاتب ه دسار یتهگااف اهاق ی دل وب نعت هن یلهرومم تودا نابمرد

 یتدلنا هلاوخت ی E نک ۰ رانا یناتعت و هل اس وح ءان ده زا روق

 هرکصناتقدل و اف بؤقلح ك دنرثلا یرلیتشاومو ماتا كعب نو هرکه کن

4 

 | اصوصخ " یدباراشمرب و عافترا یلکهراوبدرهراثا هک ارز .یدلاقیزاس

 | هفل رش كرن ءایحا یرخلادعت ةرک لدتا تراع یژازبنالوا بارخلوا

 | یزدزنواناتینب لا ییهک ا طعم ناغوط زلیهاوا نایت مط کت را

 هک هننارخ و 7
۳۹ > 

DIHA Keanهدست هد ور  

 || یرییعتدقلاع موق ی دبا ۍس هل دق هرج الوا هرکتصندلیلخ تبر شنب

 | ماوقا لجو "دعا نالوا نابت لوا هک لاح یدلوا عقاو ةر کصد درلنا

 | كولى كلا تهتم هرارمخ هل | تبل تّرفوو تور: كلام هلابفو لام هملاع

 | ندنزو-یصاعمو تادانتف باکتراو هنیواروصقو دتمعرکش نکا انغا

 || ضرا نسا هج هاوخانو هاوخ یدلوا طا د هرودنک ی ر کشا هه و

 || لاق یاسەرکاهت دق دلوا ز رقم یرلتعت لاوزا یدراقیح ۍ دژوند هکم
 || دوجلو 2م ماا لف رظوب رلب دلش اا هغلوا افسو یراکم هراشعو

 ۱[ | ینللات ید هدنا نکا رای دارو هشن الو نع بوتلواربهطت ندنراک ابا
 ۱۱ رلبآ كلذلع :یدلوا لاله یسب هج هالات ناشر یدلوا مظتنم

 ۲ یتلع هلج انا هناهب نرح۰یدنزوکی بال دهللاتس تزاع نالوا ندنلا
 ۱[ ر لشو احب رضاوا السا قود ا لیلا بجا ت بولت

 یا ؟گرلنا هک انقو,؟ی دیار لقب ا نیز یی رب ره هلبا هجوم شوقن

 ۷ ۱ یدراک هسفرصت مهر هلق فرش تب رانا هسته یدلوا نسر ك٣م
۱ 

 | یندرلیبهرح روه شو نیت زو رغ نکل: ران دلتا ترص یراتمهلج,



 هجو دا تولصد تودازوا هدر دف ا هنذک لح ی دللد

 وز بولا دن ام كلا هفرعشم NT یدتا قلخ یضرا

 »< |هل هعسار ار  یدلیا هطاحا نقار طا كنا نیمز

 4 ماسلا هيلع نیل ھا لایا ان ف لصف اک

 هکر الف تس اور ند انچ نصر سابع نا هر" هنعنع یرزا دلولایا اطا

 بما كەك الم یدر دشا ةن زوز کوا تخمک لاو ناه نح

 هر رغ ترو ند ل اهن بولوا تّرطضم لخ نالوا رشا نیست ثل ةتو

 ةد كرا ةحو مب خدا اب هکندلوا دراو هل تا طخ لس یدلف ات کفی

 | نا ید نش یک یرلک دا فاوط_رش عذکنالع وبا نازاو ردزاو متنو
 شاسا مدا ترص نیعلروس هلکا کلک وکه لکنا :هلدا نارآ توبا فاوط

 قنواعم نیما لیربخ ت رطح هک نعل یدل متر ھا هک هے ززو جدا
 یلک سنا هن نکل "یدلوآ لوعتم هفاوط هرزوا یهنا نامرف تو هللا

 تک روم دالدا ی ےک هدک دنااحر نس اشو ناد وم راک تویمهلوت
 یدلوا هرزوا سنا هلکنا تولوق هتسوا ۳ ساب هلآ ةه یدناق لارا

 تر ےک یسص هرز ز هکنالم ی دلبا رخ توپ هم وا وآ 2
 ل دردیا فاوط مدع ل اس . كدا ب وب زب مدآ رل دنکوشراو

 هل ناصس) قدر و رووا فاو ارا رلید ربو ی زربح

 یکسانم همدا ترضح رلید د قدروقوا (رکاهلاو هللاالا هل الو هلند او

 رد رک وا یاعدو ید و یک یودتنا ےلعت نیما لیریج ت ترضح

 م م دآ تب نرصح دالاعا ی لات ل اصو ¥

 ٹزضح هرزوا یودنسا تناوز ندهتنعنن بهو هج زا هلع قزز اد

 نکرروط تولت زوق روت رب ةعح ندننامز زوم 2ت هک هرکصنتافو مدآ
 تس ندشاطو؛نایحا رک نناووختا راسو یت تش چرمی ی لا ھاسا ۳

 نامز فب رش هر زاوا یرلکدزوکن دنرازا وک دل اوب لئ دبات نرخ

 یدلوا زارفرب ربع ول د هافوط نامز ات رابدلوا لوغته هنعاوط هج دلوا
 ادا قان ی.دتلق اتم رح دعکدلوا مز الیه و یربت هاکسو هک

 و تب عصر

 5 لیلا مهار ترشح راف یخ 9
4 

 هک ای



 ۱4۶ رد

ree,ا  e pnنا  E Er:قفتم  

 ۱ ۳ تب

 هک ردهدنناب هکشالم او لوا لصفا اما 3

 و هلا ندباتعلا نیز ماما مدجامدلاو اکو لو هلا قیاوو رق E دم 7
 ی درونص ۾ هرا و نیک. یدبلک سلو صح“ نکو دبا فاوط یهللا تب

 یا كلباتمو یفاوط لقب رطوتاو ردنمروا مک یتسانم الو تهللا تب |
 ,تاوج ندز وب و هزو نم ید مردب یدتبا نلاوس ردشمروک بسانم ےک

 هب هک الم یدلی د عا قلخ یهللا ص مدآراک درک ت رضح هکناش هکدرو [

 || نتي وضم راعٍ زلنا: یدرویپ (ةفیلخ ضرالاقلعاجینا )بودا باطخ |!
 | راببتا ادانتالک ریلکدز نالوا قلا و قحا هصعواتاذ هتفالخ لوا رلیدنوط |
 | هئ رابضارتع نوا هک ال هرمز یدروس (نولعتالامعاینا) ادخیرابنکل ۱

 ٤ وهع يرقات مک رلبدقروف ود هدنآ لوزن e بولوا مدان

 هک ات .رلیدلنافاوط یشرع فارطا یرادعم تعاس یوا هن دیما قغولوا

 نددجرب ز هدشرع تح یډلوا ررقم یرادغو وان فی رشب هلتجر لوز
 یناوط بوللوا عضو ر وم تس رب ندارچ توا ها هنرزوآ كرد بود

 لوتق یتقاوطظ بولسا كرنا العو هناشلج ادخ یر راک ست .یدنلوایما
 یدلتسوک روم تب نوهعددلوا فاطم تمدن « کیو هک" یدتا |

 تدارا تا الع هللا تدر هنوک لوا جد هدضرا هجو اذه دعب

 مب بوردنوک هنیمز یور یهورکرب ند هک الم ی دلبا قلعت یسهیلزا

 || ماعم لوا ةعقدلوا فاطم هدایند ءامس روم تد هک كلا اشنا تب رب نوحا
 || دامام ی در۱ -یدنووشهوآ بصر ؟ناکشهاکترات ز هقنرمز یورنیما

 یدلق نیسان فی یش تیپ رب هدصاخ عصوم,نالوا همرکم بک الاح بودیا
 | وب هک دخرکآ یدناوا ناص وصخ وب هلتاو رون هدلیجماو تاروت هک عب
 هزکصندق دنلو| یلخیزوب رب ین اد اب ن هبعک کا هک الم هیج وم لیصفت

 | با باور ههجتو هل مرکب لاظ یا ن نلعب ەك ال اع.رولکمزال قلوا

 | لنبكییکبا ەدتاورزپۈر ارتب نوک فا قلخ لوا لسقرق مارح هللاتب

 دفرشه هب هک نی دلدارپ یزوپ رب ید هک نعد. رونلوا لقن یسهلد ارپ مدقم
 ۱ بوروط هدنا كلم کیا لب كيبيکبا قح یدیا دوحوم هدئرب یک یکیدعم |

 1 ققارب ییزوپریالعو لجقح هک اتقو یدیشلوا لوغتم هسیدقتو حبس ۱
E 4ار هد سس اد ار ی  AEE5 رز  
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AE ۱نوک تام عامر  pT 

 اونا ایام ىلج ا نو دیتا قوف ی حالام اذه ) ی دنلو یک شعا

 ۱ ور ده للجار ذیورپ اهني اذلو یا
 یرضا ةمج سو بلا نسج * ریو الا ی دا طب از اوف
 ۳7 ی دیور منه, + يلقلا یار اه دها یش ابا

E عامر دو نم تانک کن نوا و لب ای e 
 4 ءافلطباو ه دنعلا ل وللا دهعب هددنتسعتلا هتمزالاقاهتشا هدعو ۶

 دج ندا هال[ و

 تو ا ع و اک ر نالو زیتون رک | ٩
 ردرلتتسلتا نان ا ه دن ہد ول نجا نیخروم رک ۱ ر دیسان یهللآ هک ۱

 کاک هری رش "فلا سا م دروک ب سان یا ةکم ءاثن رار وک أ

 چر ودوار كا زدن وا اس درک او شب سن تب

 نذل ءال نیا نی دلآ بطق انالوم نیرختلا لقا هک هكا خب ىدا |ا
 مک دن فلو خا مر ا اتش مالعاف مالعالا تاکیزداقلا سا |ا

 دواو جم ی هنر یا )

1 

1 

 تالا لقب رافال زی اهرم نیما دلر اة وصخت ناد | 1

 لس هاضعلا ضاق Ub یهک اف قاعتسا 5 لع هلا دع وبا الا توا

 یولع ده نا E طظداح اان یتشاو جا ن ںی نیدلا ول | ۲

 یوق ندنخم راوت دهف نب رع نب زب نعا دنسبع نیدلا رغ حت اعباوا کھا ۰

E EDGED BESTS 0 arn 

 هناك دن رات ئر ےھ فلا هنس هک هلقت رطوب وادی تاور ٌلالكتس

 | ردتساشنا کا هکسالم نوا هه زدشهلوا تم .دمفدنوا دخ یه زنا هاتف |

 ردیساهنالا زالو كنم ارکد الو ا یفچوا ردیف تلمدآ تراک یک
 یساس كن هملاع موق یعشپ نراع كابلخا مهار ت راما يص ددرد

 ۳۳۹ تعبلا لبا نی دب ینداهساب نایب n هلق نجلا قتلاح

 ییرکی لسو هیلع هللا لص مرک | دم ترضح یی ا كنموق |
 د اح جز کس یساسدا كهوکشر هوزک لوا ن نکا هشام شب
 نالااذهیلا هکر دیرخا رثآ كن مث ن حاجت یجتزوفط ىر عت كماوع ن ۱
 لیدبت هیلکلاپ یری كنا هک الاح ردراوتساو رادیاپ هنرزوا داینن لوا |
 هو

A5 را ا ۷  A O x LTی  DSTها و سیو رب ور  

Se,۲۵ % ۳  € 
2 ۱3۰ 

 ۱ تاب ان رک ام ات



 یی ودیحنوت ماکتهو دقو: ناذا ت قو کہ در دق لاھ بۇش هلیلرب ۱

 هدا عفر تقر یرززوکك زا لداغو هو هداوخ یر هدر رال تولوا ۱

 نالوا تفایص سوک بحاض ق رب رص تاون هل یاتناو ی دبا |!

 سواب۶ اع زالت مرکا ملک ید رک شم یش انا عرکزپ لی ترنج

 دن قوه یون مرز فو رک ی یورو سمی
 داخ یلودلوا یهبم سہرا نورم هننای«نون نب عشوب نالف ع رش

 ن رو روک اشور بجرب هضعیلاو هل عفلا دعب هظعبلا و مونلا نيب |!
 هغی هلهجو وب نس هن چاک اکا همهص تادراو یک دت ثور لواو |

 || م نیل تمدخ یک اج مقاو یودنک هد هعقاو لوا هک نیرب روک ربا
 | ترضحو لیعاعسا ترعصح نالوا بعشنم ندلیلخ ترضح بلا بلصو

 || یوروک «دنینصن ینیرل هچرت انیبن یلعو ا4: هللا تاولص ی انا
 | كنعامجا.نابز هماخو ناهد تاود یاشکلد یاشاو !رفا ج ور یداوب

 | هضاس یادوم یک ی داوہ ٹش نالوا, پی رف هعصندنداده,الب دادعا

 لیج رینزرف, یکیا ن دلیلج بر لسیلخ ترتضجب هکنهدنددبص قمراقیج
 لیعاجم|تیربضح دوجزپ دوجو هک ی عین یتتلکهروهط ماع لی, دباور پلوو
 تلد تآ اک پالا باتفآ نالوا لیلد.نشورمر ون رم دنزون رللع
 تیداده نارمغب دجاما دحو ل اا دحام دلاوو ی دلوا بياطتبیسم

 یک بان ینارون ءامق باترب موج لیضا قاعار ترضج نالوا لیبس
 ی دنلوب ننن یکوډا تاعس تمارک رارسا ند رمو تاعص زاوا: رھ طم

 جالسا لج اظم بش نالوا تلالضو رفک ضع هكيدلوا مد مرجالف

 .هکیدلوا م ی :.یادنروک عم هلزورفا روت ز وريف زور هدنسس هیاس س یارو

 ناب هوجو ن نک عّش قدارس راکبا و ند تح نعاتسما دره اش

 مالک, هتصالخ یدلق زاغآ مس ههولح هلا حاور نک یوسکو حابص

 ا مانعالب موج دغلام ماظع ءایدنا نایلبا روهظم دنع ۲ لیا رسا یب

 ههل عولط تع“. ااتستوآ" 8 العم قاقآ لوا قصسا ترضح تقلخو
 تیرمضح توبن جرب اه اف«یدنلوا لب زت هنماسقم مامتهاهنالوا نانا

 بر )یدلو ر ذل د یرش هژریتتسمع باتلاع حر سرب لیعاعسا |(
 اینا «ناظانتس:نالوا«ق صاف نیس( اذالآ نهی لب افلا نذوب دحاو |
 ی RE سم AES تا08 a نصف ۱



 1 نط مگ اههنانوکم نایعاعما یدد نینیللخ من هدناناک نس میهارا یا |

 1 هکر دروظ لم هل هج ؤ رو هلن رتط زات ہد لوب اما ردشلروب یی نسا

 | ادنوا هم هدکد لک ینا هص ( ا زا ؟ تق دص دق ) هنعس كيه اربا تیرنضح

 || ترجو اا وا شو ھجن الانا بو رند نادنتییه ماعنالا قللاشس |
 تریلخ تی بوتوط ن دیک وک نالوا لا بر ءادف ا
 7 0 ید میهاربا ترخو هلوا نعد (سکا هها9 هک | ۱

 هروس ول د (سک | هللا و هللا الا هلا ال )یک یودزوک لنت ترضحو

 هل )تتوو دلاق اب نکروتاب هتسباب و تل یواوک رز ریتم هرکضف قنا

 لب اون ناخ روم کا عقاولا هلوا شنا ادا نیس کن دما مو کا
 نرصخ لیلح تر نرضح هک ردروطسم هدا طلا غمو :ر دنولشمژاب

 اعوت خهاریا ترضج هدقدروس وفع ند هلوا نارها ان دف لیعاعسا

 نرقم :یراضو نسخ كنيفرظ هغلوا ناب رق هکلول مرا ر ی دلوآ لولم
 ید غ رون لمزا لات ترتضنم هک دی د:یدعوآ لوق کشد | کیا

 نیس ی داخ نط مد نرضحو ردسشلوا رنج وفع نوحه ولو
 بت رع فرش دکل روه ندلیعافننا ترتضح دالوا هکر دایفضا

 ی جی وند (لتلیلا کلنادرلناش نوک ب و: ردابدنا بنا رک ن رالالایمابلع

 ماما ترضج د ه دنس ةعقاو الب کا ی ردنمرسوک هلیلخ ,یربضح

 هبنروت سراب بول هد هاشم نتداهش ت داعس تننلع ماعا ند .نیسح

 ماعاو یطصم دم ترضح *هداز خد ه دنن دز اف هاو زا >ناض.الع

 ی دلرویب ر دندشب ر ذ كالیعاعسا ترضح هکر داضت رع یلعانینیسج
 نیروس هدانز ندلیغامسا ترنج یا ن نارام ج د میهاژا ترضحج

 قلوا لیعاع»+ا تروح ةد قا نب جد لدیلح تر ترضخ اتنوید

 هان دفو )ر هدهصع نارق رعالا لفن ردنشمروت مادتا لوبو هزّروا
 هدتعیفح تولوا نادْریوب رب ےطعد یدنفتسوک- هلا هر ( ۓظع €4

 كلذ عم ر دعلس قفاوم کو دیا ترضح لوا لت عاما قرر مخ هیدق

 كراناسد ی دناقاعسا ترضح تولوا لّعاعسا ترشح جد هراکحت و |

 ( نییلاطلا اتم کد اھ نینسلا دمالکهتنا) :رتبلناد دیو لخ ۱
 جت ایا

ers مهر Amn ری ی <TR. 
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 یدب یدبا لح و ۵ کیا وک کیا یل شا دلج حلؤا

 ید كنسیدب را دیماقم یرک هرجا هکینعجوا ی دنر یم اط ا
 یفعروک (یتدرب هنسالا.هیلع نايا كهن رم ا یاش میم الو او
 ىدلاق لنا 3 ساط هل اط شش A ئوډ مای ناو ۱

 ۱ لول
 ن دن (هارهچ نیش سرزد صبح ام. 1۳3و الم

 هرجبرولوا یسهیولت» هجر( # هتکنزب یل ام كنسیکیا
 دوف یک نالو ر داع لوا ندی یکی بھجوا کاک وج اک

 و( لوف شه هه زر ما ووا :یدلزاغون هدایت نالوا هک ناک نابزق |
 ب قلطم یدزوخت قنات و تس د تال جاع | ترضح ی دلک لی ارج ترضح ۱

 | اخرج نالول اهدتتلاجا ناظم نامز وب هک انا اجوقدزع بو شا 4 |
 لبورب لا لار ید لیعاقس|:ترضحت ::یدرونر دتعاتم هتتسعحو تقو

 یرلتفوم ندا لقم هیابعع بوک هاند نالا! ذه یلاراس ران یدلنا اع د

 | !ییرلنافطو ناصع شوقن بوکح,وفع رق هدنیراعا رج دارو هغلرا

 | ترضخ کلیلترمضح ملا حیذ نچ ,یتهطللیبر وک هلیا فی زا
 هراغد هلل رج ناد 13 ییا و فس دا یانو تیاعتلا هن اسعا نلیعاعسا

 زا دوم راك درک دات نس راوکرز هنزوف “ئا وز وک ستات لا

 ترتطاد ودنلالخلاوحاوب و یدروس نیس دوم قفومهلراکز رحآقیفوتو
 ۱ دولصا ال عاما ا نيلئاقلا ق دنسصا ان مهارپا اب ) هل یعاع او هاربا

 ۱ ەلىنىن مدلیا ناصعا هد کیک یعل  یدلکسادص ( نراصلا أ

 1 میدلق ةر دهاتشم تس ولوا لرز باص یزک ا ا دلوب ولزوس ورع >وط ۱

 هدر هبترجا نایلوا یرلاوم اس نربرپ دنلارج هل اط هلن وب زب یرلتسح
 هکر دون نالوا جمال | لس ها نوع كربمح وب اما ی هل دزرهدیآناسحا

 (نیرباصلا ربضا اتلیعامما اب ) هلوا شرو (نیلّباقلا قدیصااب ليلخا)
 م دشاربا اد هک اویز هلو ققص و نیست شودنلوا تالتطخ هنلیج دنزرف

 Ny ام طه اب سر یافت

 فضو مقوم هد لتبیلخ الكا ر دق وب ضد یرنغ ن دنسهدازا رک ع

 سست یی دن نویسم
 ESN عمو نیا اسرع نم نسل نو )ترویج ۳-1۷

 ردشلروم هل و هللا 8 ر در رقم ی وع ت BES یاس | نیغلواه دلیچ ۱

 تم زا اما اه هر تنا ی یمن اعایسا زا

 ۲152717۲9۳۲۲۳ 1۳۹۹ سس ۲۳22 ج1 سس ده = ۱

 1 یاب

 یان دتشنا تالو اد راو( نیا یر كلن انا هرکصتدن۲:یشلووب ا



 دص
aتص د  

 2 - ست هرس

 ی بر Re o 2 ةقالع ادابم

 دپ یرازوس زوسرکحو» كنم دنزرف :یدلیوس وبد هلوا لاحرب ماه
 ۳9 تال هر ښیاوډ پانج لالا یف یذلیا برطضمو رب قشم

 یالب Fl هبسدا دی دعس 2 دلپا نامی اش تسير هدمرع رخ ار ضب اادخ

 هدا ور ماع رک ا دلبا نامی د ,هتیعص ول نیبارعتو شد اصوصح.ییتفرافع

 عراب هناعرف ءارحبا انهلف جور ھما هک ؛اضر یم لالو منکیدزوک ۱

eهاناو رافختسا عاونا هسا غلات کال زان داراز رکا ۱۳ ردمزال  

Eیسودنکو هتسدایو تسد یدل و بس وتد ر دمتم معارف  

 نکا اهتشکشلدو رطتنم هن اعرف تودنا اقلا هنبدنزرف ن درک یز یکتش

 دن یصم كن جز لیلخت ترمضحو ناب رک م اخ رع یلفسو یولع ک8 هما
 للیعاعما تربت اب خت لوا هک تب ون چوآ تش یونگ ناک هلن |
 یدل وا ستسسام یکم" توئود یزو هدنراره یدک هنک اپ ن و |

TS 
 یادخ هاون یقردرم * یاجز دج اع رک رب ۱

 ترضخ ه رول يس اک لیلح دنزرف لوا هک الاح یدلواررقع نو

 نکنا هد یس هسه دس بوکجینام ید رارکب دسلا لیلج
 یاس طے یا رد هک یس یدک یسادن (اب ورا تقدصدق مهاربا ا)

 || ناق هرطقر ندلیلخ ترضح دنزرف بودا ج وم هليا یار تجر عاج |
 || هکدلوا دراو یدزاوارب رارکت یدلوا قلعتم یلیج ءابضر هنسگود |
 || هکلغوابودیا ناب رقیپهسن نالیردنوکهکر ظن هلی هاکن هکیدرا پونود |
 یدلقرظن هنیدرا هک هلال یلخ ترضح هایت نیدوحو هرزوا قلوا 2 |
 قرق هکندیا E ۳ لواو ی دروک ینا یدررو هلک شکر ور, ندغاط ۱

 ضار هکیدیا لاه ناب یق هحل وقرلیض ءب ی دیش !راتواهدټنچرازم رپ راهب ین

 مالسلا هیلع ےھار ا تر ضح س ؛یدینملواراج دا نو | ص وصخ وبهدتتح 1

 دفع وط یتا بودا ملرت هل اح لع لیعاعما ترج طح یدروک ی جوقلواک |

 یرحا دعب هرم لوا دجب رک هحصلوا نازب رک ندودنک چوق نکل یدزاو. |

 دست BNE رز ھىد اک اتولآ كنس وراپ ین

 یوم قلم ع هدا صر سابع ن١ اما ی دشابابقلا هنن رب تل تارجت ا

 رج یو بلخ ا 2 هنغللا هيلع اج سیب کرد نالوا ||
 ی

 4 بلا 1%
 تر سس 20 و ۳



 وب هو EEE دلا طا تاعدقم دن 0

 هنناجلاوحا هتنکرب رقحاورک او هتفرط لالخ الا مزال دلاو رک ۱ لاثتما
 میلست ید اکب یک یودلوا مزال قارادرب نامرف ةرانا دندترهو ز دنخاو

 ا تقلاعو ناعصع دار TA اب ل یزو كچ قلزاداوخ لقا

 نادنالپین تلالض نوعلم ل وا هک ات "ید هرو نع نیول نکو دنا لاحت
 ةچوبلاق و دلوودلاو هک دروک ابو یدیتتلزغوط هرخاه تولوا دینا ات

 لیج بعشود نر هدا نینساشانت كرانوب یراب .یدلوا نانا# تفلاخرنا
 نسل وی نیر یاس نامرد رلبدراو در یداولواک اتفو یدروط ةن هم

 مانو ف یرا کای اب )ت ویی یلهقهازعا هما لیلخ ت رح یاران آرم
 هدنلاو هعفاو نب ږد ناخيا هم جعل یدید ( یرتاذامرظناف كحدا یا

 نیس هم هصوسب> وب م دردی رق پټ ودانول نیس هکمدروک ۰

 دیا ءابش نا ینرتجس صولام ل وا بسا ار جد لییلح دنزرف یدروب

 هن رهرآک درورب ترضح اکس راوکر زب دلاو,یا نعل یدید (نیریاصلان ۰

 ندزراص نی نس اع اش نا هکلق تعراسم دنا رج | ثسم ایی دشا رها

 ADEE نایصعو دانع الصا ودنا دنا ن
 هکر وک E) ادام رظداع) سد یدرویط علام لاک لبا يالک نیس زالق

 كعد نيس ر د هل نس س ر د هلن ول لاح تفیعح ا 9 دنوسرروک مدنم

 هل ت رت تا اما رک انس جت نیلا ندنتهح زاسفتسا 0 1

 نکااراتسرولت م دروک هلن اد هنقاو نو اوا رو دم یسهصو یه | ها ۱

 1 ید ها ارحا ییاشلوا ما اکسس هدیاوح نادشناح ا ترضح

 | نش فتکلا ن رطب عاما ترضح یھ انما موهنم هکردوبا
 ۱ کان ي کو هدننام وز سم نس دوخاو هوا ند هلوا
 | رل هلک و دیادزال تغاطا هردقنا لیلج ماو تراشا هن کد ےب تارا

 ۱ ا رتضت لیفابتا ترتطحت نوعا یترلکدشا تیاکح هلا هیاک كرانا ولد

 ۱ ۱ رفعه شاد ةت دصلا هژ ول قق نادنتهنب یسک ترابع نر و ےل کن

 ۱ لوا توانا لنیجت شقت راوکرزب دلاو لیعامسا تّرَضح یدلوا
 | تارظضا هلا یتسجا نا هکات نیسنهدبا دن یغانا یملا هکرذو ماجر

 أ || نفع عد نکا EE رماد تودا
 | هزکنرىقح ندهحج یطق هلا ا تولوا صالخ هح ارت "کنی شدی

 | || دبا جر هام ند ایک ا ب یھ یا ریو بارطضا 5 1

TaD arpa کروم UNOE ONES تا صع VEN N AD? aan 
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 زا ملک

LAY, 3 

 هدر داوزا نی اتما FE هل 1 روش چو

 بدل مین قنرا نبش داعس اچ کا ردقجلوا شفا

 هنتروص رپ زب رول یع«تودا دیسحو كشر وب دردتحالوب لوصو
 یدروصوید جماربااب اب نیسرا کج دو ئتلکوشراق هللخ تربضحب بوریک

 را رکن شالبا اعا یدروب و و یدشود ھر یچدرلنا ۱

 يخ كتسردیکهکعا ناب ۶ 5 نکغوا وک یدلنا تاتسطخ هود ښک ۳

 ضوصخات نیسردا ادتفا هصوضخ و٣ یادان هک رذ عالطعنا قیتسرادا

 ج ندنز» صواخ ضع رص یادنهردشعا اقا ناتطیشاکس قو

 قبلا كنا لخت ترتضح اهاف ی داق رلک یش هایت کیا ن و عا

 نادنب کر د کک هکعا لاتما هش رها كرر ع تار نئی دلی نیکو دا

 هرڪو ون نم نوعلغ یدرب و یناوح ن وهلا زکات كالواغارا ||
 دکشنا ناب رک نیس هلا یاظش ةواوغا كاا یدل زخوط داما ترمه |

 یداتفذو یسدتاداسفا ود هلا تععاوم راهتژ یدرلس هدردک

 تدوخ بللاشو ساخ یدل وا لیلح ا مبان ید لیصاعما ترحل کک |

 ٹاضفا یش ةقئاظ تروغ ڙدلکد نکع سانواوغا ورد هک هل ۱

 اه ندم ی دوا هحوتع ه دناه و د م دنا لالضا EAS ردا |

 یتسعا لصاح نهار نداوح تروح بویمهدنا داتسفا ید ترنضح ۱

 هی و دنک الوا ی دلوا هلعتیسم تلع هنهح و هرحاه ید ه تاب وب کا ۱

 هدنار دزاو رگ هو کو هد اند راد ی داپ IE ون 1

 الها ادخ لیلخ ترضح هتشیا هلباوا ندنفرط سلاو اب ور هر ظاخ |
 هل يح ندزو هه ود ر دمزال هکتمد فدو منم هنس ل رد مدندصق اقاو (

 هدد و تونم >اه هک الاحب یدتنا بیر" بروو 1

 زوسس یرغ ندنناوح زداشنمو عیطع هر نا اراز يدلوا یک ولج 1

 هکنامز لوا دوق سفن بک ضع و سن ع.رات:بحاص ,يدليزوس ١

 كراوکرزدلاو یدراو هلعاعماترضحب تویمهدیالالضا ییلخ ترضح 1

 هتل ص لو هلاتشو هلع لعقلا رسا كيا مذ س هلرب ی اط وش ءاقلا ۱

 ٍِكعيا ناب رق یلبغوا I فیل ادا نلوروط اج د ن ربا تی رع

 تی ناصع یی وی وی تفت راولو ۱
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 ١ 7 1 لفدل ول یک یرلع نان رق یا ۳5 سود هنمات

 || رلیدلب وسوب دزرلوا یار هنتصذ کنار نوک د هع كد دزه راتبا ولغ
 | لدن توقلاق ند هلا دع هعرق یدل و ارتصم ةا و وا دده نف

 یدر دلت او هنس هتک دنر ر ع لا ی دژدلمر او زا ۇن دنکلادت

 راهي ود هودنوآ هنلناعم هوا د تبع هک دلوا(ندزوب و ییلعت كنهاک روت لم

  ااهفهنسرتسود دن ابن دار هو طب یر عرف لک از هغار هعرف ناكل

 راهبا هعرقر ارکتبو دبا قاخا خد هود نواال اوره دبا نابرقوب دردیلبب كنا
 جش وډ هبناج ندراهود ب وقلاو ندیهللا دبع هعرق ات هرزوا لاوئمو

 كهللا دبع ی,ددع لوا دیسردنارارف هد ددع ی را هروترار و اروا

 هب هودنز وات یدنلوا هداز هود راهم روا هد وره هصعلا را هلس لدن

 لوو د راهم زوب هعرق مکنامه یدتل و هدشناح هلادبع دن هعرق هحراو

EEرانا یصذ ءودزوب بولببروک ندلوا حد ۾ 1ا روات  

 ا . هرس رول ی رلمروس ( نه دنا نا ا) هحریدب بوت و ی.دلوا یلدب

 ۲۱ EAE ی
 ترمضج ذال واهلا لیلخ نكل ي.دلات دهب دنکودبا ل 8
 الس دعا كعهارا تیرضج ام دقچ هکر دیو ثعاب .نلوا چوت هیعایما

 توس : تړاو بقیلوا و ییدآ E < ی دلوا یدالوا

 ۱ ناب ر د یی یز رف لوا نب هللا هجول كس ردا اطع ب 2 قچچلوا

 ۱ لوا صد لیعاعسا ترضح نکل یدشار دود نهدیآ
 5 ورک هتس دعقاو تو ور کلم ا ءانب اکا یدشنوا قیدهع

 E ید هک لوا اما کک اردن هلوعم وب كنس
egی یدلند هر ور هو ؟ لوا نیکعا ههہش ولد  

 رع مون نوک لوا عمه او یک روک زارکت کک
 تب بت دهاوق نیخروم شعلو یدنلوا قالطا

 نکس ه دک دک اھ تش ندیم دنع نم هتسقوت ر كيم هلسلبا ر 9

 كعا قوس هب یهل [تعاظا میت ار و

 ۱ رلاد ا ا دیاذخ نامرف ل اځتسا هخو رب ر ذلاح

 1 یدنات وا ندنیاوخ مرک | لیلخ تربضح کم یهو مرح الف یدلروب

 | تیرنضح وید لمدک هکهزوتک نودوا تویتسا قاع و ناعسیر ندرجاه
 ا E ی
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3 ۱۹۰ ۳ 

 ہانرشیف) رلب دید ر دقاصا ترمضح حبذ هکرلنوش س اه را

(eردیلسل کدو مد ی اک لاو راب كلبا لالدتسا هلا یصن  

 نالوا تراسسد یقدالو هدف رس نآرق ناالب دروي یسلوا نارد ردو رلیدند

 | رادبتا یقافتاوبد ر دقاضما ترضح نارق رشم هجریدقتوب زدیدلو
 چد تراشب یدلوت تكواعسا ترهح رانا دار دلنعاسا ترضح اماو

 ترضح هدنعدت رفح و راب دن هتف ر دنلوا هرکصندنعوقو يئراشا
 ترضح ندسلص قاصسا ترضخحو تراشب هلقاعسا ترضح هع* ارا

 ىطق هغلوا مالسلا هيلع لیعاعسا ترضح جد تراشا هن دلو توقع

 ندنیلص كنا هحریدقت یغودلوا ح وذم قاسا ترضح هکار ز ردللد

 ترضح ادعام ندنوب ردلبس رغ یسک هدوحو كب وقف ترمضح
 یهدننامز سیزنااو یدلوا نکع-هدعاش تبالو اعاد یدمراوهب هک یقاعسا

 هدننا بازم یرازون و یکیا كلو دف شک كد هتل را هسک قازنحا

 ترضحد الوا هلا هنعنع نطب دعیانطد یتنسارحو ظفح یدرروطر ولیصاآ

 اوا لیعاعسا نرصح ج لاوحا وب هجرس یدرروک لیعاعسا

 ن هکرلبق تاور ندیج اهض انالوم یلعث هد لیلا سنا باکو ردلاد

 [أ ترشح ی e E نایب نه
 ترضح مرجالف یدنلبوسو دردهیف فلت هدننام قاعاو لیعاعسا

 هدنروضح هللا لوسر ن هک دلبارب رقت هلیوش هنع هللا یصر هو اعم
 نرضح یدتا ناطخ ( نیعبذلا ن ّ اب ) هرودنکی دلک هشت را نکا

 اوا اک کی را,دلق مسیت راهظا مسو هيلع هللا ىل اعرق اا
 هک وال اا ترضج نالوا حد هحردعتوت رابدروس لوبق

 ۱ رد هل یهحو كن هعد نیعبذلا نا هیرضح ام دعب راید د ردقو ههیش

 نالوا هللا لوسر دج نعي بلاطوبا ردپ هکرایدتبا قیقحت هلی وب هدکدلئید
 اس یل رش تس یدردنا رفح ی رمز هاح کار لوش بلطلا دبع

 هن روهظ نیفلوا ناشنی بوتا هلیابع منجز هاح نکیا هدنددص عا ||

 یتلوصح كمارموب العو لج قح هللوهسر کا یدتیا تم لج
 یکشیا نابرق یتیرب ندندالوا هسردیا نابرج مزعز بآ هنی بودیاسم |
 یدلوا یراج منمز بآ رازکت هللا یهل | تباتع هک اقو یدلیا ر رقم |
 بلط!دیعنهللادبعیردپكريمغب ترمضح بوئلاص هعرق هنتننیدالوا |

31 



 1 ج

 | كلذىلعءان هلوا نطصم دش یسماس ےسا كلوبقم لوسرلواو هلو یه ۱

 FS LE یدلواتلاسهرامد ماش ءادآ مارا ترطضح

 يدروس (اعدلا عع یب رنا یتعساو لیعاعسا کلا لع لیتو ین

 | لکو دجبهوکوب هرکصن کی امد هدف لعام ت رح هک عت
 هس هه ن دعسان دلو كنرضح هک ۳19 یدرویط هتما ن :دودنوا تباچا

 و دنلکش دیقرمم رع تما يد يج کیآ ی دینماعا رودص یرلاعد ید

 ۱ هیورهاط لاسنا راتکا یدیق (لعدلا عیس) هحربدقتوو یدیشهلوا تاع

 روح عبط زوم رح ياوخوب هلا یناعا يبنعهلم ردرهاط یودبا قلعتم

 ( هفلول) رد رهاب هلن راثآ هدرصعترت

 1 ېک دص هک د قح ترضح يرروک قيال
 هل و نامی xe جو عاد

 E OT EIS بیطخ ةراوطتس بن هک
 هوا ناوخ ته لو «داتنا مز هک ٍِِ

 ۱ لترهح لها نالوا مدد اد تفطل
 هوا ناو ژن اسمر دلم ال جس د

EET ¥3 لو تی | ردوخ ا اا  
 < ڪم

 1099 E8 لو لا یی یادش 3

 تعاطا ینزرف نالوا ب ء اینا ناطلس باحصاو الع ءابظع هک هلوا نخ

ENE WRدرب رکو بلاط یا ن لع ماما ند هلج.لوا  

 :یرهزو لیذهلاواو قور سمو ريبج ن دیعسو رابخالا بعکو باطخ
 ین نالوا نابرق ب اجا رھا شم رک او ےھنع یل اعت هللا یطر ی دسو

 نیباک:لها هز هک تین راب دید ردربمغی قکسا تربضح باینج یل اع
 ازهر او سابعن .هللادع اماخ رابدلنالولسهبهذموب نیتلم ءالعهقرف و
 ۱ :یهنعلاحت هلا یضر هلباو نب ماع لیفطلا وب او صاع نی ورع نب هللا دبعو
 بفسو و تتسلان دیعسو قداص رفعح ماما قئافو لاع مامه ندننعلایو

 ۱ لیلج میذ,یت دنا زنکاو مهنعیلاعت هللایصر یعشو دهاعو نارهلا نب

 إً[ دوعسم ناو لتاقم ادعام ندرانو رایدتا نیقح ویدردلیعاسا ترضخ
 اباد یونیت های SE PREY ا
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 هد افصلا هضور رد درب و ته نل نوعت یصوصخ

 هنس چ وا کک كنهرابغ نربضح هکر دشکلوا ناب هللقت ندب رمسفم

 اک بس دنا كلکهروهظ دنزرف ندودنک هدنلاح نس رک لوا هلوا ثعاب

 نحدقم دنززف ود مش هک هنر نزاع ر رقص چ هویالخ

 تفرلکت لّوات ندولاسوک نار توئوق هرفس هبهبروا لا كمربدلس

 هکر دلناقلج ثب وب قحا هدنبمصت هک الاح ىیدانوح ا! كمال تب داوا

 ردب رلقدلاق نددلاوتبولوا نسم مکحرز ربمغب نالوا ییوزو رودنک

 تدالو هلطول موق تب وقع هکنناث هجو ردلیلد کوب سد قابسو قايس
 ضف رظاط هکالاح ردو ات تا ی

 نا كنحوز جد هسلوا ر دلکد ح رصم طول موق تب وفع وقع هدع رک

 ERE رادآ یرالوک هنلوزن یهل | | طوس هنموق رام نالوا یع

 A د اکا ادح ردب رلماع ماعط دوخ لا هجو ردح رر دلت

 || رهاوا ضرعتم هصوصخ یکیاوب ن رسفمک بج ردقوب لح هد هعرک |[
 || لیلج دنزرف یکیا,اعم اعدم قح هلوا كع بسرب یوقا ندرانوب اذه عم |

 قاصسا ءارو نمو )  ر هبعا دارا ینا هکر دىع نکیا ادب وه هلا يترا

 |. داوم نالوا كعص نعا هک ارز لھ لبا ضرعت هنع رک صن (بوتعب
 هظحالم لاح اعو دوخا و ردتراشب لصوصخ یداب هرورب راب

+ 

 ندنوب هدنناذ دح ( هللا معن ) ردیتراشا بارفتساو بعت یبهیضق نانلوا
 خ روم كلذ دعب ردشمالوا عقاو ارجام رولوا كعك بس يوقا |
 | ترضح هکر دشمروتکه دنصصق یر وا روصنم ی مهارپا انالوم |
 || یلعو ہیلع هلا تاولص لیلا ےھا اربا ترضح هدنتدالو بش كقاعسا أ

 تلالد هبنرلنوب راد دروک هدفرش جر رب اعوجم یکو ک كب لیل لا اس |

 كلغوا یدرانا رلیدروص همالسلا هيلع لب ريج ترضح ید دیا
 ترضح هکنوج رلددروس ردتراشا هنسلکر می كيب ندنیلص ٍكاقاصسا

 ناسحاو ماعلا هلهجو وب « دنقح قحا ترضح مالنلاهیلع ھارا

 ترضحندتشرو تاقلا هنوکو ب و ندتمت و یی راب ییتا نیسهدهانم

 تراشب ندنناه مدناه ی دلق نیساحر روب طوفم جد ییرعاعسا

 هک دلک هدوجو ر دقلا لیلحربمغی رب ندلیعایس| ترضح لسن هکیدنلوا

 کودیا یدوجزپ دوجو كنا یتقلخ ثعاب كراربمغب عیجو هاوا بنا |



 23 Es # بنا کو تیم

 وچ ناراه تش هراسنم هيلع هرلا تاولص قعسا نرو ۷

 و ناشخر درهم نآ عولطزا مالسلا هيلع لیرمسترضح تزاشپو هل
 + ناوا كردند ¢ :

 نیجارا جراو اد وه یودیا نمرگخالا مرک | یلاعتو هنا قح

 یرجا ه مهارا ترضح هکردام تشکنا ید ها مارک وب یودنا
 هزات لاهن لوا نیراتفلخ ناتسو و ناداش هللا لیعاسا تربضح دلو

 ندودنکی مب یلالمو نزح كنهراس ترضح هدنکو ديا ناب رو رع” هلا

 ناغلوار کشاو رهاظ قف لازبال لاو درد دنکو دلک هروهظ زب رع دلو رپ

 یک لوا د هر هراس ترضح هکیدلنا قلعت هفطل و یسهیلزا تدارا
 هدنا ترسم نرد یتصاح نمک "| لی دیز رفرب تب رڌ نع هدیآ تیارمس

 ابا یه | طح یطول موق لین اکیمو لب ایج ترمضح هکم دلو بش ریش
 هن هزاس ترضح بونارغوا هجا ربا ترضخ E یر لاله

 نجرلا لیلخ ترضح هک اما آیدا تراسل ییتدالو تكفاصسا ت رطح

 || یدروتن تولژامو هلاسوکز وعسر یدناص نا ناوج ون یکیا یرلتوب
 || رەتشرف اما یدلیوس ود كروب بوکح دن راروضح ع یدلنا ناترپ

 رادان وش وب دوره اعط نایلرب و عفو اهن زب زاید ا لواتت ةماعط لوا
 هدلوانت ءادشا یک كتعلوت تو دبا تا هود نلیلح نیرخطح

 یدروس ر دکمروس هژوب لا ود هلل دج خا ه دنساهتاو 3 هللا عسب

 هزب قول لیلح بر ترضح بوقا هل اکیم ترضح لیربج ترضح

 || هی هراس ترضخو اکا یب هیهل | ٹک رس ودر دشمامندیا لیلخ یتوب
 یخ یدزوتب هرب رفت كس ییتراشب بیج دنزرف دلوت هدعب ی درویط
 هن دل وتادنزرف ندودنک سعد قراشد و هک هدراتتس دارو هراس نرضح

 ءارو نمو قاهساناهانرمّشف هع اق هنآ رحاو) یدل وکه دک دتاناعدایتراشا

 ۱ اصوصخیسلوک ابارغتسا هلا لوق (تکعضف) هدکد اند (توقع قعسا
 ۱ و (یتیح لعب اذهو زوج ناو دلءا قلب وا تل

 ۱ منت هک رتر ونک كلو هک ن واین هک » یدل و 3

 1 | هدک دید ینیدسشس هلن زو ید یرع كجنوز یدراو هب هنس ناتسقط

 أ هه ا E كتلاع هللا | ین رب دید ها ما نم نی



> ۱۸۱ 9 

 || ,هکنامزلوش یدلکچ هنناچماش نیفمالوا سیم بولاق ندناقالم تداعس |!
 1 ةر م دعم ندنرا رعت یس هليل یدلک ندراکش لیعاسا ترضح

 زا اشم هبنغب سشها ,یدلق ناعذا یهااک یغودنلوا تباعر " یدلب
 هبا یتخد فلير كی رب ندمشرج یاسور یدریو قالط هنوناشلوا |!
 در هکم لیلخ ترضخ هن ه دین لاس ردکنادخ تمح یدلق عوزت |
 نالوا,یس هق دص بول وب ما دهاک دیسط.لیعاعآ توج ا: یانلک زا
 نکل یدتاراتنم رفاو ودلروس كلك یدلرابص دناکر نزا هلل |

 تباهن یدغا ندننآ نیفلوا فلان ةنفامو دهع هلا هراش ترضح ||

7 <۱ 
 تا ست
 س سم

 هناخ ئ دراقیچ ن دباکر غاارب بو دیا تیاعر قییلطاخ كن هغیفع لوا
 ندیاکر یغدقرب لواو یدصب هعیفر كنس قه دنکوا لیعام#| ٹیرمطج

 یب ج ہدیشراو رور ی دتیا ناد جیک ینو نیربب نیک وه زا
 بوصإ هر وکنزوا یر لواو هب هرا چ ی دقر لوا بو دنا نیسکع

 ! هدننسوا تکبس لواربتعم مادق هناشن هک هدنب ون یکیا ن الا لا هک:دروط

 یی ارا ترضح لیعانتربضح نوتاخ لابو ردررقمکو دی ا موسا رح
 ا ا یا لا سوت ول ن دهار راغ ییسهرشب كرابع الوا تودیا لی

 هک جزا ییتا.تق دو یس هنتفایض نودنالد هسا تالام هبنتضخ ام

 دعب یدل وا ریصقت هدنلذپ كهک اوفو ےن راس اما یدفلوب نات ساخ

 نو یفانکناکرب العو لح قح ترضح نوتساوا هدانز کت عد لوانتلا |

 هع نیس هديا مالس ندنب هنبانج لیعاعا ترضحو یدرویپ نوسلق |
 یدروب نیس هد یدید نوسلعص تاکوا ردشلوا بسانم تاب با ۱

 هد هم رکم هکم ندنر ات یساعدلوا تالیلخ ترضخ صالا سفن ق یدتکو

 یدلوا قوتسمو رفاو لی هعرفتم ماو زرا س كرک هع هک اوف کک |
 یدلوب قفح کو دبا نان یکناشخر دیشروخ مرج نان ص اقا ||

 یسهحوز یدنک هنس ها ماشخا لوا هکخلیعاسا ترضح امد

 یدلیب نکو دیا لیلخ ترضح یدجام دلاو لسیلج ریب نالک نادنزر زت
 هرکصندنا یدلف ناعدا جد یتکیدروتک نارکبیشو او ندّتس هعبدص

 تم لج هن رطاخ تاعر كن هقیفع لوا بویمرتسوک تیغر هحوزت

 ۱ ۲۷ دیفن) ی دلف

 هدا تل قارغ نت لها # هدیدان نکو چ ردلوا تزوع ا
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 ۱ یهدنع ,لزاختسا لاک یدرردبا قالطا (صاعنن عیعم) هل وقزا شعب ۱

 مزمز هاح رابدلک هپ هکم نیمز توجوک هلقافتا راب داو ةنیراهاکارق
 3 ل ربا لا هبعر هنمدعه نع تایعامسا یرزتطخ نفر

 چ وانوا هک ات رلیدروک-نب راراک زور بودی ا رب هرزوا یرلشاب ٤ر دامو رشد

 ىدا لوخد هتشا شب نوا مالسلا هیلع لیعاعسا ترضح یدک لب
 تس هدد رون یدتآ تره هزابعع یارتس اع هلا یضر رحاه هدراننا و

 نیعامسا ترضح یدنکحیدلکح نودنا راتو كنت ىلع هش راز وک

 || بویمهدیا مارا هدهاکباح لوا ةکیذلوا هدز عامو راوکوس هد هجردرپ

 | اووي ةشابكاعااروطةوا مهرب لئابق نکل یدلق ز رقم یرادد كرت

 || جاودزا هلبایرق هلیجبرپ كني رب ن دنریشع ر اکا رلپ دلبا تیلست بوروس
 دی هراکشو دیص مدامد یدلاق لیعاعسا ترضح هلق رطوب زلیدلق
 قیب رع ناسلاصوصخ ید وق لاکبحاص ناوحو لایخ هلت اغ بولوا

 لیرپج ترضح یلاوحاوب اما یدلوا زا لکت نا رس ناز بود من

 تالیعامعا ترضحو رجاه ید ر دلس ههللا لالخ هروح مالسلا هیلع

 نوکرب قحا ی دروب نیس هیکچ كتوالسق ككرلنا الصا ردبظتنع یرللاح

 بوراو نیرو یزوک یدراولب رفاو هب هراس,ترفضح میهارا ترتضح |
 هبعا هعاشا نداسا قارب دنعس هک هلطرش لوش یدلا تصخر دنسمروک

 را حر ا قحا هیمرک ادح دوخ هوا یودلوا نک اس رحاهو

 ( یاد هلا ت دوغ تودنا تاقالم

 ده فلکت یهز لماش بلغت یهز

 درو هار لبلخ کره دعا قاشا

 تسا" یدتا لصاح تصخر هلیسا تراز هللا للخ نرموح یگ اکو

 یدراو هیدمرکم هکم كد دیارک هو بولوا راوس ندماشخا هن راوهر

 ترمضح ی دشول وب هلن واخ تودشا هدراکشو دیص لیعاعسا ترضح

 نامع2 اما یدربو وخ ورد از اد شیک رک 9۵ هدکد رد زدهدنق لقاقسا

 هرطاخ كد دوخ ققياكترلط ام ضعب یدم دا كازا یتیامر یازاو
 تم دخ قبال لیج نوناخ لوا کیدل لیلخ ترضح "ی دمر ونک
 روتیناکا یعالس مب رولک كوز کتا ر دنکد لیعاسا ترضح

Eh ۱ aتبونلواو کبدی  

۰ 



 ها یزیهتش WET تالم ر راب نص وو زدراو وداقخا ه ده مر

 هل وا شلر و یکتا مز هرکص تولد قآ تا تات عد مز مز دوا

 نالعا هلس رطو ی هکم تراع بيسو ناي یصوصجو نیخروم رکا

 بح :نوروکی زر غ وق ناقیح ںؤنا ہلیا نامط صرع هورک هور

 ینا نوا هک او دلو طا د روک ر وا یا درو

 ندنارلبمهرح هدک ددردشمردلس هت رهمعست a ددر ایف تالعو و ۳

 | نوه ن عدیس) هن رتهم هکیدیا راو ید ترشعر مان (اروطق)

{wi 

 أ e 5 وا كرات لیعاعسا ثرضح شعلادنعو ردشتفانورایر لوا

 هززوآ هخو یا یت هش ةخو اها ا هروهظ نکا رونلک ابوا وا

 هلا شاد مرز مدوک ق غودقا هلاک كن وص یسیرب ر دشملوا ناب

 < قیرش موق نآ تارو جر اے تسدب هکم تراعرکذ رد
 مهنع هللا یطر #

 ی دیغوب كاش الصا هدر بب رق هن رش مرح هدخ رات لوا هکر درا
 یدیارلتک اس ه د هکم نیمز ج راخ هک نعد هدیحاون لوا ( هقلاع) لاق

 1 هک (ےھر >) "هلو یدزعلوب یسهلوقم رادو ناک راد مل دریک ج رح

 1 کید | روق وم خوقر کام زاد نمد رواج رخ ا

 یزح مرح دمار غوا دتند لوا یرللو یدرردک هتنالو ماش هلتراکګ
 هش دصق مع تا لبنا مر مرع هک ی جد دعقد رب یرارذنا تراز

 || هناور هبا دوحو هشواناغرم ردقوب یراج بآ دوخ هدرابداو وب راتدلق
 کیا ود تالس ردن بش هناغرم دش دما كراو لاحرهب ردعناطو لیلد

 ١ بسم نج یح را دروکه دبا راک یرغص لفطر هللوتاخرپ راتدراو راوس
 || ندنامزهن ناور بآ وب وز سمیر شوط نکس هدر لاحو هسخو
 ك دوکو یدلق یرحام لاجارب رعترحاه رلبدروص ودردشلوا نایع

 لاسهنرب یس هدید رو تاللا مهاریا ترضخ هک ی مپ ر د دار رمفس
 دعا ارخا یا وب دن وص یزو كن و ادخیرا ترضح هکر

 یردبا قلعت رک ارا نسح كسا تماقا ہد و تّولکر رد دتسا تزاا
 بوراو هنر هلق رلدلق تدوع تولوا نوذآعو زا هک ات رابدلب وس وند
 ءاا تالیلخ ترضح ی هلسق مهرج ه دنناذ دخ زاتدردلس یارحاعو

 ندنساب رقا كزاناهث و ید زرد ( ورع ن نمانضف) هن راسر هک دیا یاجتا
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 هنس هلرلخ یدعیج هعفر لح نالوا فرم هر همر کم هکم هر کصندتقرامم وب

 هک اب وک هلتناو هر رک ب ویلبا ر ظر هلکانعء ه دید هنس هی دعیب شوک کخو

 یدنکو دیسهداوزو داز لا ا و یدرتسوک تبغرهعادو یامیور

 یدلاو هثسل بل ید قلا هر هو هلو | عطنم لوا ندنآ یدوس كني دنبک

 1 هدقا رطا لوا هک ارب ز ردقوپ یپهراچ هک ندحور میلست هکیدلی ورقم

 هسصد هدنلط 2 ردقوپ a كمھوت هدد رج 2 تآ

 8 وا قو .E هکندروک ی دقاب ۳ رطا ودردیمراو رثا ندناور

 لاک یدلا دنننوموا یدروشک د نسهماح قترا نددح هدا یالانخو

 یدتی هنس هرد هو ره بودا ت لج هنعطق یداو یهدشام هلتعرس

 هورلاو اصلا نیبام هلجابو . یدسا رظن هشناوجو فارطا رارکت

 یس هزک« ید هدماعم لوا كحاح الاح یدلک یدزاو هر ڪڪ ید

 البصا یدلیا هک یس هجتوبو یدلوا تنسوزب ن دنامز لوا یرلغا
 هرکو یدکد یسهزاوآ ماهب و عاس هنشوک یرمغ ندک دنروک ینادانا رثا

 1 یدنا ناج دتحرد هیاس هلا ا مام توشود هنفوخ ییاغ ما ۰

 یک نوزومورس هدنراک ناور بلر لییعاتسا تیربضح هکیدروک:ینا
 یدش لا رالق لوغشم هحرمن ندراب وج تآ رم لاج كرتلکرروط
 بوړداوط سس هب رقو ی دا س رطح عقد بوخا ندئتیعم ءام لوا

 تاهذ کیک دصرب ن دنا فاه نت یدلق عمط جد هنراخدا

 كنس ناور بآ و هک هک > ههسش ه هدنکو دا تاهو كير هعروق ن دام

 ردقح هوا فرشتن هلتوبت فرش هکردناوارف هنن وص یز وي كهدید روت

 | ردکحهدبا نادانا یب رشتد هلبا هللا لیلخ ترضح یرطن بحاصردب و

 ردکج هلک هراز لئابقو موقزسناهن هل ندلس بولوا روم یداو ویو
 هاب یران ی دتارارکبش می الاعت یراب ی دتشیا یتراشب وب هکرحاه
 بور وج یز فلرطا هللا ی رله راپ ساط ضصعب وید نوسلعاط
 مسو هیلعهلا لص نطضم دمع ترضح ادخ بیح یدتیا دیقت هنطص

 ردرلشمروس iss) ء ام محلا ناكل تکرتول لیعاعبا ما هلا حر)

 | كمنمز هک هرحاهیسهدلاو لیعاعسا تروح نوسلبا جد هلا هک یی

 . رابوح یدرولوا ناور رهئرب هسدنآ كل رت هلاح لع بويعا طض قفارطا

 ۱ دوهط هجو هک اما دجیاتس یو وین ی رها جی

TEE 
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 كارت هدماتدم لوا ئؤلنا# یدلنا اغد را دیک اروصق هدتعل نارق |

 | !تطاخإ اما ئ دتا عوصیطخ هرو دنکو ن دی ناب هلکعا رودص ندودنک

 نالفا یوللطع هولناو هرو نکات ازت ماجناو تاقولح ءودتفا عاحراو هولص

 ۱ نی رتنعم۲ :نالواتا لزا علام و زا تراکت یدلرون اس ر هلغلوا تالاح

a uma 2RENG BER 

? AST OEE DEDE STRIDE CIA AF FIRNE کر جون و eR 

E ۱۷۷ و 

 هن رلقدل وا قح فیض ید ( رکا كاتي ننع) نسب هرداکد حل منا |

 نالوا ءوضو ةبامرس کیا رار,نیبوض (تولصلا اوغعی) هک زن دشت |

 هلن | نجس ردنلاع ردنا كاد هنتي وي تخارونوضح تولوا چکش ||

 اب ےس اتل چ کورکمن شا کیا کاوی د لاشما هن یھ اما |||

 صا هکر اناو. نلەدىا لوت هد هر رب هلوفم لوا نشلجو- سا لب .مننک تولا |

 ز (هلیف را نخ | لاهنت ,لوا .هلتعب تنی اک رپ فک دیا لیا یھ

 (سفلولج)« یر ی ن فن
 نیتالستم مترزا ریمل دنا * چا ازم لییلخ ا هک

 ق اا لوا روع هتف > كن هرجاتنهم رچاه يم دبوه |
 ۱ ۱:ینابزف.ی دلوا اخ رخ لج * كج روک نب از وک هکر درس هل
 : انناقنالبوا ناورتل دلخب مسک م# كن اویحخ بآ ئيج رد ئچ ۴

 نی اوارف مزمز كن هسمک * یدقا بولق سوه نتو یا,

 ر

 نوک جوا یدتلبا ةفینم لح لوا یرانا هک هاربا ,تصج, دصقا | ا
 سابل هلقح تردق هدتسیابو كنخ ؛یداو لوا ی هک یوا |

 5 ك اه رغ ن رکو اتکی ورکی میکس |

 تک طاها کد تور تلمک ةداوضارب اهنت یرانوب هکدنچ ره !یددربدتا ||
 یخ هما خو دوال هوا دا مزج ا هدهللاهدارا یدزدیارکف |

 اب شود لب ده وا
 1 لیلخ RADE بم هوا 1

 لیعاعسا نالوا نایارق هنتسام لرلشاق وا
 كڙدنا هب رکن ولوا زاوس هنت دنمم قدید هل یزرش رخ "الا 1

 تضزر)ز ارگ رار ك یدزشوک اضر هشوابغ لوا ج د راه م لآ

 ۱ نا ESS AEN یورو نیا یاس هت اک اویا ۱(

EKE £ Alo ¥ 

 یی دوس م٣ سم

 1 "لب لوا ( ساللانم ةدنقا لعجاف) نران ونسخ ارونهط لناورتیآ ۱

 زهطد هللا ةبانعب (نورکنی مهلعا) هنسلوا طوب رم ی ولق كقلخ هنراع | 1
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 ترضح هدمب رلیدتا تنش ییرودنکءالوا هل ابو رودشعالروکب ساتم
 | رلیدلوا ثعاب هنن لوا یراطت كتنسو لد هتما د زوز شویلتس لیعاعسا

 التم هل رحاه یدلق لاثتما هب ئهل | حا یخ ہراس قزال لاک

 | هللا بسط لاع رف قح ٠ یدتنا هدهاتیشم ید رانا ییلا,مجنو لغودلوا |
 0 كد رک تاهت یراق دروس تضخار هتنسز ادقمرو كنب ران وتا سو هيلع

 , تتاح تنس ی رلفدرویط هتما نیربس ردا لباز ام و یتفاطاو كتر

 عضو لوا كليا ناتتخا یراودنکناتسزع نانز ن الا لا ردءاس هیماربا

 هلیعاعساو هردباه كتهراس ترضح هکر دهدنوب تبارغ امان ردناشادعدق
 تیافک اع وک نععس منو وضع مطد یدلوا دتشم دیک تک داخ

 منال نمرف عید کم نو تم روک زوک یو هتل بو
 عاما ترعضح و .رحاهلیلخ ترضح هکیدلوا دراو ندزوب وب یلاثتمالا

 یرعباهو هنوکوا یتسهدید ر ون بونب هراوهر سرفرب هک نعي بولوا لیلد
 یی ندنرانکس مدآ نیو یرب ندنعارزرب هدیک هلیکح بولاهنیدرا

 یدلوا لزا ینو ید هرزوا لاونم و تسقاع فا ےلرت بوتلیا هعبضوم ۱

 لیعاعسا ترضحو رجاهو لیلخ ترضخ تولوا اجر لبرج تح |
 هدننابنا .ۍدخا كرت بوتلبا هلحم نالوا دمزکم هکم لمقلا یدلق ادنقا اکا |

 هللا هد امآ تارا دعمر هک هدنس هرهطعو هداوز" نامش یرادقم تالنوکرب
 یرفغص"یصو و نب ی دلنا دا رف رحاه کرک ونک دی دفا

 ان یاهلغا وید نیسردیکروق دیک دلج نس هداوزو دازو سنا
 الات هللا هش و تولوا سوبا هرخالاب یدلوا دقم یسهب ر ڪک

 تضر )هرکصندنا یادد عن هدک دید ی دلبا رها اکسس یصوصخوت

 ازانابصحازوا نالت مهاریا ترضح هک ات یدلوا هتک اسیبد ( هاب |ا

 هلهجوت هقح بانج یدنود هبناح ند هک هدعب:یدراو هع كج هیفروک |!
 كته .دنع ح واز ید رغ داوب یناوذ:نیم)تتکسا ینا ہنر ) یدربدلاق لا |

 غهقزراو هيلا یوهت سانلا نم هدفا لعجاف ةولسصلا اوي انب ر مرحلا

 قوب قعارذ رب ی رذ نب ی راپ یی |یدید (نورکشی مهلعل تازعانم |
 هرلنا رع ر مزب یا مدتک م دوق ه دنعاوشکوق كمر تس تباھ هدر |

 عاوناو ردتیا ليم هرلنا نب ولق ككراتوسیرلنا ید :ردیا ةولص تماقا |

 ضرعر هیلبا یا نخ بو دز یرودنک دنا ً

 نارکش + ٠



¥ ۷۱۷۵ e 

 نیک عبالان لعام لک هدننایمناوسنو لاخر الانا ٰیدارکج لا یلکبویلتا
 | مارا تضج هعفد ییارب یح .یدردیا رل افج هنجوز هلعاضوا
 | لوا اماف ی دلبا متطظع یاوکبش ن د هراس تربضح هبابرالا بر باج

 لوح لقجا هسي ل دنک نیسرولسب نکو دبا ن دنس هرعز لوقعلا تاصقات
 هلیاربص هت ادا بوئرید هناد رم هخربدقتوب نیسسرالف كل ردا کو دیآ

 دراو یاوج ها رج هک کجا وف (انما كلذ دعب ت دح هللا لمل )

 دیقم هرازاو اتحولکد لوش یرحاه هراس ترضح نوکرب ىج یدلوا ۱

 كناق هنیهز یور تولد یکوضع دیهنو,نسسک یک اج کا هکیدلوا ۱

 ترجح هنا رارف هللا وقروق ون رجاه ی دا بنک وس ود ن کوډ |
 حر ی وفع كل رحاه لیلخح نرضح هرخالاب یدنکح یدلکچ بودا ١

 || كنز لقالوق كرامو لاک یرادقمرب ندندناز م كنسهدبهانوضع یدلبا |
 ۰ ینکو دیا نکع كا تنابیفک, هتیک تزرافک كد تلد در ندنژلرب هعف وب ۱

 | لحم ب و دیا لع هدومرف بجوم رب جد هراس تربضح ی دلیا اهنا
 یدکود هک اخ ناق بولد نشوکی کاو یدکی نادم رب كنعاج

 خاروسو هلو|یس هلو ناک یعماحتذیاذل ناصقن نیبنتهج م اراشعاروب ||

 هلوب قحن یرقنت ندرچاه كلل خت رضج بولوا شوحوم بیعرب شوک |
 ترت ےھاربا ترضح روټسم وضع مطق یدلوا لاح هلیوا كلذ عم

 ی دلروس كع تنس یزو دنک هدرلنا بودا تنارس ید هم زاس |

 || رهوک رد شیارا هبامرسو روب زو بب ز ثعاب هنسیایررلکولد.قالوق
 || زهراوشوکیرهوکب ولد نیراقالوق راتروع نالایا یدلوب نیعت" قسلوا

 لزان یو هلبا یرما ناتخا, هنا هصقلا ,یدلوا تنس كتاب زی هلبا |
 ییودنکب ود لیلحبرهاب تعاطا نکا یش ا ناک لیلخ زت کیدلو ا |

 ناتخار) هلا اور هنع هلا یر هرب یه وا كلذ: لع ءان ی دا تنش
 ضرع هیانعف وب (مودعلاب هنس نينا نا وهو مالالا يلع ىا مهاربا

 ترضج هکر دیتا عطق یرلکد ید سکه لبا فاق ف م دق ۍادشا تچ
 هدنتبالو مابش مودقا فاق مس اماو ةلوا:ش عنك لآل ؤا و دکل یخ

 ضحب هک هچرک | هلوپ قق یبسنلتس,دنآ مرکی ن هکر دیعما كن هب فال
 لا وبد یدلوا عقاو ناتتخ انکا هدزوفط ناسقط برش نس نیل روش |

 . تقفاوم هرلنا نیسغلوا فلاخم هفب مش تی دج نوع نکل داف رتسشهزا



 ¢ رد سابا لقت هنضرا دک یزرقوم جم دنزف لواو یونساهت لا ۳ ۱ نیت بر نامرف لرلخ ترضحو ئم ی تالیعاعم 75 ۱
ak. 

 لیلح ترصح ردااربا قزارو الا ۳فهاو ا قدس

 یساوفو چرا رج ترفو هن اهر را یدال وذم نس اغ مراکم4 دلو

 نک هراتتسخو رصح هکدراو هر دن ره زب یساوحو ماعنا و مدح ترک و

 ا دشهخو دح رازه تولوآ فقغارو فلاط هش وج نا افاتس یدلوا
 | تعالق هان تیز ا كلام هد دنکن انار هلی ییشو
 ترس یدلبا ارد هدربداو لوا ی یتساناطع یناعت دزرا دوی فیش ۱

 ین لیدر نسوک ALE ق رغتسم كن رک شوک نوک من یعباوو یلیلخ

 | ءاناطع و کدو ی دا جات هع هرفرب قحهلوا توب ترادض ثزاو
 | هاتر ن ديل تاتح سلوا داع هن دلور ترالا ذهح نم باغی
 را ی دیآ جاشحالا زهاب

 راه کات جد ااا هزاس ترمصح
 نیا

 هوس شب ا ی ا ا ا ویک کوس عفت
 هرحالاب یدیشلاص تافتلا رطن هو یادی سعا لیم هب هرومس و

 لدل 7م ج وزاو هب و لنک یفالوا یدلق هطعالم نانععوت جن اش ت رک

 ینلشفا الخ ردح یرحاغ یه راح تو د نیس وزرا یش لکا

(EES 
 EE قل ی اص رعاه ن ا

 || انطعأقارهوك هکا بولبا * لسیلخ كار باص ناستنربا

 استپ ۶۵ جت ردر و درب %* 5 اه یدلوا رهاط هدردام جد

 از یون کت تعلدو شلوا 6أ * نوکود دس هکر هک رب رد هت

 | ترنضح ندتراتملوا یدلق لغب زد یرجاه یخ ترضح هل لاو
 ۱ ءایصعنا ی دلوا نو رعه هر هدلاو جلو نور ندنلاو تلص لیعاعسا

 | | نا هلن اربع راک هکر درک دوحو لیعاعسا ترشح یر زد

 1۹ لس ,وعسا لری راب دلو هدارآ یسانعم هلل عیطم زل دوق ) ۳۳ وعسا (

 ۱ | تفت ؛ تراو تولوا لیلا * ترمه "دید رو : تقام ئ دلوا لیعاعما

 | تلخ تازمطح هک تنخر ھك نکل یتلدب قع ندنییشهلبجن رانآ یس اوا

 | تاتا راظن. هلقلعت نیع هنردام دوخاب و .یدرشود زهظم هنت اضتلا

 ادب ۵ هلیعاعسا ترے و KES MER ترصح ید ر زس ا ۱
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TEENSجر ال حله ۱۳ ایل چینو  

 !هللحااناس !ذع قو اق (ت:بهه ۱

 لا مار ی ر اب ما مالتسلا اع طول ترس وح مالک ل صاح

 یدزوشرع یادم 1 E رکشتدقدلوا لژائالب دنموق" e ةئبأت

 تم راوح یا راھ رو دکنوک یوا كا لوالا 8 هادا

 ر الا لعالا ها یف ,SEA UA یدزوس یو

 یی اخ نرخ عد هکر دهد رف مان و یک یک رس

 هد عا لایت ا وساد ےک رز هکر اد نیش لخت وند قیطا مسا ردشتفل

 سسسس-»ب.-بس ۳ 2

۱ 

۳ THD 

 بره خورش و یک هوا و 8 |
E ۱تهروک افوقوم دا لتس طش عقر هب  Ah aاذخ 0  

 یرهش نیمندعس» ہن علوا ءان کا يدا روب نی یو وهل ۱

 دعب ی دنلوا نفد لوا نکا تافو م دقم طول ترمطح  یدینلر و

 هد هربضح لوایرات واخو یارک ءاشناو لیلا مهاربا ترضح - نام ۱

 هداتصلا ةو و( اراعا یدیشلوا نیسم ةاگبراز تولي 1

 هدکوک" جو ناش و ( لوا ) نی درهم نالواروظیم ۱

 یدیت الو تجر نارا هدنزاشا هدقدلوا فلکت هز نکيغوب طولوت

9 

reê SETTLE TSAR HOLD Lt SO NPE 

 EBE یدوبوا ید بو وق ساب هرزوا شاطرب , هعقدرب 2 )

 تلاحو و یا اکتراز لع بو دار مد هراس تس لا

 یدلوب تباده هام السا فرش بولوا تاس هتلالض عهد تاک شم ةت

a Ba.ام ۾ رب  

 كاله : یسو دک لها یا ترا ردروط م ید هدا ج باک م کمول و

a TE PD رب DOTS ETI OTR TT ITT ETTI 

enge men a a ra e mnرب توست  

ETT TOTTI 

 7 ا

 هب هراخ كنسرپ بوعیج هنسا روط حاطرپ E حا

 :HERE هیأرا نوا لیتف نودنکم < د شلو مدقدناب مش یوتیاط |

 تاکفت "وم ( یھ جوا )ر درا ا وو ین هر ê لوا رشم رض يدب |

 یدلوا ناکما هلو بواارا نامز ههن یدروت انوا ندتموق ۱

 رپسوک اکی یلعوا تكيپسباربغی فر 1 ی دنک هطول ترس.یح تنها | ۱

 کا هجو هدوحولا تحاو بالاچ tarek یدرا ولب 2 |

 توراو هکر ات یدزنبسوک, یلغوا هکر شه لوا و لرل محسرف ز

 زا یدلوا نشور هلمالسا روون,یسینالبط جاطیبولک اماو ئدلوب لغ

 57:5۳ 7 3 ِ : 3 ۳1577 ۳۳5717 SELES ته

 ی تسمه سس اد ی ج ےک صرع سس دم هک سرم اا عج ی کس عام ےک توس دوو حیدر تعصب تم تاک اک ةت



 ریدر
 ےہ ستم ہا تص سس سم < ۰ 3:0 عمق تم تردد ارم اس ا ا کاست

 ا سس و

 | دوم هلق pa e ۲ روز دین ما اما یدنلق

 Fe هنب رب رپ هدب او نیمر 97 بودیا لوزن طلع ۷ ن در
 راد بولوا مطالتعو جوج رد, یکیا ن دنیسالتما كتسکا لوا و هلوا

 بوقاب ینآراعو هلا عیج هک ات هلوب نفح يس هطاحایطول ترضح |
 مرتو هرسأت دسووص- سوفن لوا غل دیعزو راجا تور ناب ۱

 ةروطدیسم مهتعان شل و ن رظانل ةربع کاما نت امت هوا |

 1 شک مھ هلم وق لوا هک یتروع كطول ترمّضح هکر دلوتنم .( نیدلا موب یا
 ا هن اک یدردیکق راقب هندوا هدیهار ءاتنا ی دنا هرحاف رب تهذم هو ١

 | كبهحجو لوا تصفیه درم ن.دنزو راکنا ود یوا لزان الب رب مرانا |
 1 بوئقوط ةع یدل لوو شا کیسز نداوه نک راس هن درا |!

 1 ت * یار ا ن الت ی لوا هل و ,یدتا كاله |
 1 زادوا هدهاشم رفسلما هدهار ءاځا دوخا و رلیدنلوپ هدیحاو رخآ

 ۱ طعس لوا ها همبح وم (دوضتم لی ۰ نب وا ےھلع ار طعا و ) ۱

 ّ ATE اا .ئدلوا راد هصح ندیهلا ۱

 1 رفاسم هده مرح رحاترب ندرلنا هکر دب وره در شن تاج ی ۱

 هاب سلوا لزا اک ی نیشت آ كتسر نداوه هتدصق کاله س ا

 E ن زتاوعس ادیت اله دل كحد ا لاله ی

 دعانا هنگ اله كنب رفا ادخ مز مرح دا هرارش كنس یا راهدز

 هدام وخ ه دنربارب یشاب كص لوا هراپ كنس لوا هک ات لر الق هنن وید

 | نیتسنا هراخ رولوا ددرتم هدنآ مرج لوا هک د هنوکقرق رروط فوقوم
 ۱ ضخش لوا هکر" ۷[: هال توش سفت تو لر ناروا یتانیند

 ا یدوخووت را تناصا توئنفوط هتشاب هلا قیعاس راقیخ هرشط ندمرح |

 ۱ نیت ی یکخ زود شتآ تولا دایر ورتسک اځ یر

 هم ۳( نازل ) < (سنیقن لاوخا غ
EO OEدم  

 نیس كرلهارکوا یدلو۲ یسارتس

 2 "سلنا زرد هلواداتسا کشش لو
 هوا دو لا هناا مهیج در 3

  AEEارش ٭ 4



 7 ت $

 Fz وا را 3 ES نیما لوا کر ۳9
 ۳ ولا راب ذناب .#* كا 7 راث یرو

 نیمص یب شرت ها یک * نیشه ید)اصیرانقح :راهق

 ۱ الو نام بر لوسر نیم نان عرب هک هات کیک
 هل الب واو بولوا عاهل یسکیا ید فوا هرکر ر, هنیرزوک صحت

 شغوق رارحاس لولب رب هش وا كطول ترضح یدتیا تع رع هوق |ا
 أ زلببتا رصس هدیدانر هزب تح شع ]نوچ هرع“و رکم شهروت یی هنساره

 || قد رابدلوا بنس هنمالوا یعا بودا لحبصم ینرون رع زو کک
 أ رارکب يدلوا هداب ز یرابضغو ےشخ كنیدیفم مز هرکوب یدلنوس

 لو! هبلاو هنبلا یدراو یرلمدآ هنب هطول ترضج هاکحرد هاو

 یئ درونرا یاراو احلا یر یه ود نیسسکک مز یارب یکی رلعنوق

 ج ی دلم وب کنج یا رز ید وا تقح

 یجدرلنا CE موق م و دیا لح هرکس ی نلنلاح لوا

N RE۱ ی رلکدلک هبت هلبا ی ه) كلا  

 : هاب شپ یکم دننسمز رس تیاکفتوم تح ید دږویط لور ج ترمضح

 راببخا یینش لعف لوا هیلنعاخ كنا یدبا (عاوص) ۰ هب له هک رب دل رهش

 ی دیعوح ن داصچاو دع یاداسف كن سد رغ اا ی دیعو شعب

 یدلق راعشا یکقیا لقت ندنا هلبا یوق ین طول ترضیس صا حاق
 تخ ید ر دلی هلبا ییصا یک و دا ج نامز باذع لاو دعوه

 عی یدلوا ندزون لوا تاد دهت ید ندنفرط راجت رافک ردکینادخب
 م ر یقو خیسدیتارا هم ندمت هبا باک هک ۱
 ح یدنلوا لقن یرلکدید کج ههبش هد کچ -هدیا روک هلا نت اعلعت هلچ

 رف ترد نوا نروتک ناما هبودنکو هلبا ینانی عیجچ مرح یب لوا مرچالف 1

 | ندنیمزیس لوا ل د هحاص یدتک یدتلکو هدلل فصب هلا ی ادلع

 تبیاده هتالم او لب ربح تز كلذ بغ ی دی ةاقمر هرشط

 لغ بر ك الو بویلبا تاچ ے چ وح یے ا رومأم لای

 یشاوحو 8 لج .یدقوص هلا اره بش هراپ تردد لوا ییرپهتیش|

 انلعجو) 4۵ 0 یدتا نوطنرس یی هلج بوراپروق ندير هلبا یسشاوعو /

 مسل ۳ el اعا تازاح دل رللو دم لوا یسارغط (اهلفاس اتهبلاع
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 ۰ | رایت را و داسفو ین لا دور یدزوس هتهاشم

 ۱ هی هسوکقب رلکرابم ماف ودار یسوف لاحرد ىد شود هنا رطتصا ود

 یدنا هرحأف ا کا ی كلوا دس٥ رطاخ هام دل

 | رونلا لع یدلوا هرشام هنن ص وصخ قتراشت هک داکر لا ًلوتعو

 | راذتتسح نک راقنوق نر دم ناخ مرب نوک و یدرب ورخ هرانا

 SE OEE نو لک ناملدو رادک هوسع ناب وخو

 ۱ ( هلو ) یدرپدلس
 | ال د هرکم ناژاب ی دلوا + ملات لوا تو رک هناخ هبال

 ۱ ؛ینابمت یدلق نضل ر میم * ییامعم لاجو نسح یدکوا

 -هااع راو ه رفع حر ندا # هاكات ولف ر هع لولب ر

 لاما نیرهوش ضرع زل هدا * لاعقا د ناهرک لوا هک ات

 | هطول ند هاماول لوا مرش ةلك * دطول متن هلوآ سفن لس
 1 یا تولوا زاعش ترسم م اک داش هصوتصخ وب رادرکد نیعالم لوا سد

 1 : ین یک داب نھ ل دیتا رهن ند لوق نام 6یم د وخن رایدردنوک مدآ

 | رلتهلتوس ون درده تعا ەك هاست دی لنا نود نیس مدیا فط

 یرلور هدانس )وقت و 3 ج غنه ندهسقت دم اد یک هطاول یزبو

 ۱ هرات بو دا راک رد یروخ كلم یناهکاتع6) و لاج یز وز هد اس هجن

 ۱۱ یادو وا هاو راتدلما نط هوس طا و درد تس هکنعر
 || همارتاو اللا ویدزرشا یرانوب موق یاسور هتلا رایدلک هکرلبدای |

 | نیرو یعرارق هلی حاکن هزمس نب طول ترضح هکدنچره رلیدلفاب ||
 : ىکا نوا ود كعا ایر یک را فنوق كن رب دلوا یار یدروس

 | تکض) کیک زللدلف نر دلوپف رانا یدلوا یا كحر و ی رد
 ۱ 8 هکنشرولس ےس هک کت ناندند € رام ع كناو قح نم كاس ق الام
 هتل ردمولغم اکسنکودتسا هنزبو ردقو نع رظن قح هدکرف كنم
 ]| تیلقچح یدک الع ھر راد اڑا یک نیک رک تط ومزب یرانآ

  قلعتم کا یزلرطظن هددبنرع لّوا یدنلوب بیرق هبناج ندوق دکل یزج ||
 . رلیدلق هادارا قلا توکح تولت راص هب و دنکرز راکبات الکل وا یدلوا |

 . بودبا شايف ور هداس ییها لاجو نسحر هرزوا یرلموش سن یاضتفم

 داوا یل ی ۱ EL هنذجآ
SNE ee 1۱۳۳ سس هم تی <  

SS 
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"Ab ۳ 5 a:۳ وسیع  

 تساکو کی یدلوب خاروس هفرط* مپ "هتسزام هراعا نفن
 1 Sa زاد خخ هلت وا × هسقن دن و عبط راد لح هلب وا

Eا 2 و اک طوبی لت ناژد یر نا هر  

 طعق ,عاونا مدندالب ربا كاش ی Ê te E 9 دو

 | یرارهش تاكفتۇم ارةفو اب رغ ۶ :حز پولوا ادیوه لاسو هام دهن الغو

 || زور ند هسج نادم لوا رلیدا وا مچوتم ودر ڊابعو صح ر نادم | ۱
 زایسرازا ندرلنو راد لاها لر دلف نکو نطوت بولوآ یلوتسم زور |
 ندنرللا هلا هلبح هلو یسلوتزوق ر ۳ ۳ ال زابدروگ |

 1 یک كوب رک سی TE درو هبش ایر ولد ي ساوا صالح
 ا سشابم هتلا هداسفو هتف صد رحم هدراهرواشم هاوه و و صاج درامد |

 یاج روقلا ی ردرطنمو 0 هل هروشو قسف »رز ل ا

 ۲۱۰ یدلق میهعت ید اب ا کردیا هاا لغات یدراو عج

 اا راتدلوا بکر ب بونبشود هبارسان لاعفا لوا ر افصو راک د اإ

 تاکفتوم نجس ی ۳ دل وئروق هلحوک قر هک اب رغ قاتم درد

 هنوف رص نع ید البلا بی رغ یراق وب رلیدنرکوآ ہراد رع عضو لوا
 ترک لا را رک دوخ هنو راب دناصوا نده اف لو الا"

 ۱ یدلوب موادعو شام دن دطاول مهران یوق لوا یدو کت گولا ۱

 ۱ یریغ ندک دا لیم هرلعص ورءهداس یدژرابط هد ه هکر دهن وب تار ةا

 هلع طول هک دنحر ھ یدرارا+ ص ندلو جد هدناوسن هکیدزولوآ را

 را مات را مشخ نالوا هی هقباس مآ م ااا
 IN Og یدردک اخس حالصا یرانا بودى دعوو لغو

 هکیدراو هد عرب اردک یدرولوا ددم یلایفطو نآ عرب لو

 برات رام مهر ر دمعس لوا هر < الا رلن دل وا لب ته

 هک شی یدل وس صد (نولطداع هاو كرز یدل اغا بفوریدلاق م

 یدتا احر یک نوف ندنرلحا هلن ا نیامد را اسو ییاوحا تاسو قات

 لیلج بر نامرف لج کالم جاقریو لیرج ترك ماشخار مرالف ۱
 ی :"راب دلوا نام وند نهللا فرض رل دک طول ترس ها

 || رلناوجو وربوخ اصوصخ ی دزوک درشب تروض یرانوب هکروبزم |
 1 0 ا ار لالد محو ی لاو لا ا ا بوک

Or PISدر 2  
 2010062 2ی اوا هک قوا در ود

RAR بدر 

 .ج دم حسط

 بوس کو کارا ی

{CF 
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 سو ادرس تومور

 ها en NYRR شب عقاود دن لوح تک م اخ ندرا می 1

 هلا یان ( مودس : عاوبص ازوماد ءاموداس ار وماع/)|یریلعسا پهتا

 لتامر فن, كب زوب ندنر رهو رو٣ هل هج هرز رهش,لواو ردرتعه
 یدتازودنص ندرلنا هک هطاول مینسش . لعف الوا نکا ررقم قبجچ اچ روقوم
 ۲ قل رط عطق كلذ عم ځی دک رانا ال وا ةفراعتم راغ لیتس هک شد

 | رلیدلشیاررلشدا نوک انوک فلاخم ب یهلا ناعزف هک نعت رلیدلشا هنادانف
 | ندالناو یدلوا نوع نوا یالتصا كرانا ین طول ترضح هک ات

 | هکر دلوقم یدروس دیت هلاحخالصا كن رب ره تاکو ا هلو

 نیسللبا م دقم ند هج هطلخ ندنتهج ییاکترا تیلوعفمو هطاول ملقت
 یدلف داشرا یشودنکیلاعقلا موم دم لاهح لوا هکی عن یدلنارودض

 يديار دسیقم هللا یرلغاب اعاد موللا بحاو موق لوا هک هرزوآ لاوموب
 ا اقا یدراردیا طاشحا ےکح ن دنشیدعتو ضرعت كر

 دغا كنيررب ندرانا یدلوا رهاط سلبا هدتروص ورا ر اح دا

 هکدبنح ره یدر و هبارخ ی زر راو و يدلوب یی رامزوآ ب ورک

 یدنررد كالاحو تسح ب ویعر و لا یدتآ دصق هعفوط عات بحاص

 ضرع ارارک هل رطوب ی دتک ی دلج بوعیج رب ند کورو

 هني رازاو شجر كرلنا تون ر هدننروض د رکا ارا و یدتآرقو رک

 لاو حمل روف یر كفا ر بحاض ه دصوصح و یدنروک تصرف

 .سٍلبا ہ دقدلوا رطضم وید مسنیا ی هماقتنا هلق رط هن هدکدرونک

 هکفرصن E1 یم ب نسات یدلوا رهاظ هدننروص ناوح ون لوا هت

 جد فرح یدرب و باوج وب د نیس نم هدبآ ضال ندس فا دعبلا

 دارج نسف یاضتقم بولس تنم هنناح هکلب ی دلوا یصار هنوصموب

 كغاب بحاصو رقم قلوعفم كلبا هک هلهجو وب سد یدلوب هرزوا
 :/ كنیرب هرکصن دکدتبا رطو یاضق ندشرح لوا یداوا ررکم ییلعاف
 . هنس هبناسف یاضتعه ید ن دلا بقعرد ی دتا ضرع هنعا جد

 خر اجتمریخ لیبس یدرافیج ندلو رب رب یرارحاذ لوا هلن رطوب یدتب
 . یدریدناطاط یرالید هداس لوا هعنش لوف هلوقم لوا بورپدتا ولس

 ۱ (ههیدب )
 یاد یا  ییاباا هجگز ی.دلف رب دن یو

HESE RN 

 ا ا راه
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 7 جی( کیس هک و ریل ره تن

 زور ESET هک تاون Ea یدربو هدلح و

 ااغ هلام تبعلو توزن هجو یدنا ین اکناتش رک رب ولع هلروحو

 هدلع وب هکنوح یدقیا هحنول يرب و تسشو فعض هن رپ یدتک لوا

 | درس سرود هل تشسعا هنلا رسا یفصن كکلمام نانلوا تسک

 تدوغ هرب ینوق یاضج یازقو یتلاح قلناوج هدلاح کیاکہ کما |

TIE Oars {met 3m IDET rama 

 یک لماما قصن نب الرتروق ندشتش ثوبا باش هزاترب هند
 ۱ رک ا یدیشعروب ن ہلا مرج نرخ ال زام هرکصتدنا "نیرو جم

 عت هادطتسو هحدرا لیلح هاکراب مرغ لیلخ ترضح هل وق نیحتروم

 رخ یدحوک هرن یر غنا یدلوا رک اس هلع ص ود ګو د شار کیا

 ید هدنوشن ه دلیلخا سنا هجر دفنوا یدلو قف یکم ه دوم

 یدلوا قفعو ررقم کو دنا ندزو رب یشلزا ى کنادلوا نطوتم

 رک يااا طول ترشح ورد ل کک

 هلهایلا بعب نارام رفکلا نم هموق بولف ىلع نار ناراه ن طول وه ) |
 لوق اولق اه هرهظاو اهنع یهتلا فیس هل رھ شف ا
 هراعخ اورطمآ و ليسا مهسا وعصلا نم اوس رف هل وخ | و تلخ الو

 ناشیذ ءاینآ راس ناجر لّیلخ ترضح بقانم هک هبلوآ نح (لیعتنم
 تمام هنلآوخآ یدالواو ناعلعت هرکصادنآ قلزاب ك د ساف و یک

 هجا عدنسا حا و راسخاش یهدئداوح عاروعاب راو وؤ انکم قم

 ما ارس هدعت ی طول ترضح توب : هاوو لنف نیغلوا ندناحاوآ قلوا |

 یسلوا بسلا هقاسو قایس قلژاب یبلطم یاو لعاعتل ترضح ۱

 ی هدلح وب مالسلا هلع طول ترضح لاوحا نونا یدلوار ھا

 ست ماش تاتو کر درلفح زا باب راک یدیا اب ةيمذعاقو

 ولر وکه راو ولت مس نوک راس ولب وب هنروا ( یس همن رش هل ) (یدنلف ۱

 نیغلوا دولا هتسلف كالخ ترضح ی یدیا م دا نیفاسلا لوط

 وو زاول و وداع e و 3

 E TS یکی السهژ ناتن :زژوا یراوظاو ||
 قصالم هثب رکج كنم دلو ههلوف نیخروم شعب تنم هعملق هم :

 ید یربعت ( طولا دلولا ) هدنزرف نایوط كمف ی دنا ءاس هتغودغوط



KO 
(CL 7و رو مان طسق ا ر ا  

 8 نوک ی وص كن ها ي دلروتوک« کر نم نیب ندلوا عضوملوا ۱

 رادقمرب لاهح ما یدللب لصا كنارحاموب مرجال, یتا لز

 ا عر عاو راو سراب هلفاسفنا یو ری ت ريع أ

 بوتوط وخ اا د رانو اب یتمدع» نع كرایک لوا یدلشغاب یک ]ا

 راکرور هج , ی دتا نا لغ قیابس رارقرب هاح بآ هک ات ,ي دلزامعا ۱
 :یکتلک ًابات ضیاح ندزب كردیک اما ی دن هقفح یت ابرج ند نوب لوا أ

 ندهاسای موق وا هاح هایم « هرکو ل ی دوب نیلا ندوص لوا هدس | ۱

 یدطروق تا ۲

 6 لتس تلاهج موق نآزا لیلخ توضح ن شک تی هل

 EYE نيد زو و یصوصخ ودنا e را و ۱

 ادخیراپ هنج هنبن ره یدلوا هدایز یزاراوط هک لیل تر تح كردک |
 .مدقلخاتسکكاردایپ موق لوا یدلودادزا ی

 هر وص يدلوط یشاوحو بناوح هلکشاومكنس رلدلوا لا یب هعلیح |(
 هح وب ےل دیا ناوح هزات رب دعا هزل یدربو هم اضم یلک هع و

 رخا دعب نم كل دلوب هدنوب ایج یورو تم هج و ل دلوا رم نامز
 .رایدلبوسرازوس هت رزکب اک وب و ریدید ردیسانم كلکع | فب رشت یراند

 چرا بیات نمای یدبجا ندرازوسو لنیلخ ترضخ |
 لاو لام ترک رلیدتا ید تحابقر نکل  یدتل ررتم جوک اا
 و اص لجر یا م دنددص یناضرا هبا لاغبو ماعنا و ماتغاو ||
 کی دم دلو هد هبصقوب هسا ل دلوت هره دنازف هدزمحا یکتلمام ۱

 .یککلمام فصن یراب نینیردیا دصق كمروتک نیس هج نیسردکر حوک ||

 يدردناتوا بویلبا بوجو مزلم یس هلج ی درو باوج فیطا رب ||

 هلامتسا هلولدو نسر_یدلواولم ځد ر دعب ایه ,یدوب لا هیلکلاب |

 ۱ .میهاربا ترضح ه دن زاکدید لا افتیسا لس ها یسادعام هلا اطع هر

 ۱۳ اوم جاور ا ا تروح جادا نوا ره 5 9+ كح کا هک ی سو 1

TOUTE 

 ۱ ۰ ید یا بح م هبساو هلا كموق لوا تاهن .یدلطا ۱

 ۱ وبدرلنوسمریدشلقا یتروع صیاح ههاح ناهدو رانوسنزوکر انوسروک |

 2 حوا لک ک اتیک یا یو

7 ۹ 
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 || توتلکا 4 هظحالم لوا " رانوشناض ی دروتکهربخذ رفس لهاو عباوت
 ۱ یدژدلولع لا وق ناو لوا وی د راتو تسع ا لصاح بلق فعض کبد

 ۱ هژایف خوخ ةککاقو" ید وا یدنان هب دصف نا غد هژغلنوعر و

 ۱ | هتك یا ییمایق لش مروت کم هر ځذ رل دروک للاوح توتانو ارا ھو

 || ی رادتعرروفلا ىلع» ابدلؤب یادت ولوطر ؤط ا بک * رابدزوآ لا
 | وندكيءاعطكتلاق رلیدرات وا ارضا ثوروشب نان ةرکج اور زلبدتوکوا
 : | قدروط ن دنر نانڪ تل دج نلیلخ ترشح زادلق فیلکت»

 كک.ندهدنک کک دروتک ید رلتا دزو تود هی هکر دراو در"

 ۱ هلا لیلخ ترضع مرحالف رادر وراحت ود كرو ندنا كل درولو

 || هللا رکشو دج رازه ی دلیپ کو دیا معنو هیطع ندقعت باس مارک ۷
 راشدا نوحاادغ ی زادة مر كمدنک ی دلاوع دخ هب یذلق لوانت
 هر یضارا یهدیناوج و یا طا بودبا راتتعا تاک بزن ییسادعام-یطتا
 زلال دلیل ت

 ن چو نی راتسود اد یوا ترت
eنموق حاج, هتفلار هر یریغ ندو دن ڪڪ  

 6 لیسر لبیخ ر دب راهبش) و مق ۵ تلم 1

 وق جاد هرانا اعو لاش توسک

 كنسوا SS شاط یر و اک

 نوف حارس رار مرک رهو ڪڪ

 هزر هل لخ ترضح یدلاغوح حک دنک ی وص كهاح لوا دو

 ناشف هبرب و برع لنا و یدلق ناب ۳ پول ول تر ۱
 یراح ءاملوا هک ناه یدباراهنشنلد هلا ناسا ترارح اماب دن رط ۱

 ناجا لیلخترضحو رلیدتبا نکمت بولک هلفارطا هلت غرر لاک راد ا
 ماقملوا هک ات رایدلبارپ مرزوایراشاب ةنش رشیاک اخ بوروک یمدقمنم

 || سوفن بولوا رهش ویر «دنامز زا .یددلوب مان وید مهاربا هوم ||
 | راد ی ردق كريم لاهح موق لوا اردک اما .یدلوط هلن اکسو ||
 || هاکیوو اک رایدعا ےھف نکو دا لالجنالا بحاو هلوتم ه راوکرزب ینلواو |

 هلنعط كنسس یی رطاع رطاخ ةشیش هک اب وک نا شادن را ا
 تولآ نیعیاوت ی دنحا هموق لوا دار اربا ترمضح هرخ الا رایدلشاط



3 Ts دم 

 | ترضح ةبصقو هی رع ندنوج دودح هلطابو .ئدیاروښب بیجص
 | ماش) یدیشخلوا قالطا تیطسلغ هفارطا لو هج او لول یارب
 رلناو نارع هش یراکچدبد هپ ط عتیدمو ,ناروچ اوت ( هینات
 | یتالطا ماش/قنمد الاح ( هبلاث ماش ).,ردنادلجو یرق نالوا ناف,

 ا لرم کهدنماب ی تو زایک یهش نابلوا

 | یکیفارطا لواواجو صچ یهش(همیار ماش ) ر دعوا ,نابتعا ریذپ
 | نلسنق تیالو (هسماخ ماش )ر دسید هیاع تهزن نادلبو یرق
 ۱ | کا 1 یو دنا نی توارط رهش کهدنمان بلجو

 ۱ بلد پغ د دیت شارو ناچ یقالطا ماش تیالو هب هلجۈب ه.دلاح یکی

 0 | اوا لزان یو ی دینښمراو هنارج لیخ ترضح هکنامز لوش
 | هک ی ران نانا هودنکویسی زداو ثبشو مدا فصلی ربچ ,تیرضح ||

 | هکیدپشریدشالوا هللاخ:ترمضح ی دیبا لور هلبا یناربع نابسل
 یدّترکوا هیابخ لیلخ ترضح اپارپس ی دیا تاسو لاثما یس هلج
 ۱ ی.دلوا لوح مپ یارب نسل میرکع فحص لوا نامز دعب

EEE :تع سدعملا تن ترس ناجا  | 

 وچ نش اتسم ماقمنارذ ناس و

 ۱ [تما تلم دیال هش E e نداینآ + دیچ هقرق
 کم غار و هشدیا هانب و لزم ینیرش مام لوا هاوکت دارا
 وا کن ELS یاح هنب راند نط لوو تیزر و هس کعلا تا

 | تنابودیا نخ و وق رو یدرویب نکمت هدلح مان (عیسلا یداو )

 | فرش لخلوا هورکهورک اع قلخ یدرویط هفارطا ناکس یتطوت |[

 | نن مانا رانا رمت یک هنیط) دبصقر « دنامز زا ريدا ربذلد

 E یدلوا ناور یونص راک, لوآ هک ه دننوک یکلوا

 ۱ |مسذا نددوقن یدلوب نناهت نوک لوایرلقز ایر اکدزوتکو د هار هداوز

 || یدزهدب انشا ندا رطب بول ةفاسم عطق کد اراک دز دا نا

 | للحرف ی ترک O E هم
 وڏ ځالو وخو مدنگرادقعرت هکیالو یدلا لاوخترب هنس هقرا كراس

 لک ی دلوار دعم لوصو هنا محو نکل ی دلاص تع رع هقارظا

 1 او رحاهو ناس گو ره یراب . قدلک ی دنود هل بم مس هللارطضا

 چ عباوت #۶



FFکا ۱۱۳  
 و هوس جدا REID و ی تن 2 د ی پس < 3 خ ۵ مج

 | رتچارپ یدربآ ندا یزازاهش مان تآکسومهرکصندقداوا رادنقا دنا
 | نکا هک الاس .یدرویب,هیجوت !همالسلا هيلع ( طول ) ترضخ یسهداز
 قیعوقو ملبا ین اطلس رص نیخروف کا قع رادنالوا ناب لّوا
 نادنید ءادعا یتقارحیساینااعاد,یلاعقو هب اهسقح ام دب قادزاشفزاب
 ینکو دنا ر رفغ كلي تاج نیل لو دخت نیرابحبو هرفک هنوخو تفایط
 یدلق ادیب بارطضا یلبخ هل قبا ضا: لیلخ نرضلح نکس

 واد کر ولوا تلاخ دن اب ہ۵ ناک د تک ول اتاط ھی موم ات

 | كلذ یلع ءاتب .ی دلوا كند ی هلنارطضا یسمودنکو كن قترش كلف |
 یرادخ باجو راوبد داتسا هدنا لوا العو هاش لح ادخیرا ترضخ ۱

 تایوعرف ها رايش ترضح یکرون روکط نادحاطز ءاروو ىذا |

 ئ دلوالئاز یس ههبض هک ات ,یدنلق روظتم هليل نیالبضحم ایس هلءاعم |
 هدا لوا نکا رودص ندودنکهدنناذ دخ رع رک للطن( نلف نت ) |

 ریسفم كلذ عبا . یدلوا لاتصاسرطاخ نانیمطا هتي زو ضط وع |
 یز زع نس هاربا ترضح ترعه هعلوق لتانقم تیریضخ لامپ
 هدقتلوا لولاد هیطسلف یضرانوفیح ندماش: .یبلوا نکا ماف شع ۴

 تتناك و 4 وسی ها یدلیا لوزن هندرا مالتسلا هيلع طول تیز ۳

 ءاغد تلخ ترتصح هایلع و و یدل رد نوک ین هموسر.تلالض موق ۱

 ۱ ننوعرف هصلا ..یدلروکح اتم کج الاجلا هلکتک توکان ریج ۳

 ۱ هک هک داف لی وطتره یدلو لاح دم ندابزابیسل !رایضاج اه یهجع

 لعد دبسیک یهت مهاربا ترضح یدروک ی کو دتک.یرفو توق املا

 رخآ نوسراو هرکصندکد تنا تباعر رادقمرب ارج ی کا

 قی رطب هلببس لوا ترضح هک ات .یدردنوکربخ وید ن
 ۱ ردد زارا نالوا یتافاضمییالو ماش هک دلق تعحنا رع ۳ دی

 هک لیسه وب نږ رب كن الو ماش نانلوارابتعا هعطق شب هجا وف لیلا سنا

 ا : ند هلج ناک ندد الوا ثقات نانو رذنیطسلف ملتا (كوا) ماش

 | یللاراد رد لوب ترهش هلا یان كنا. نوح ES لوا

 ۱ لولم ردزب رفاو نلیدعی سراغعو ليمو راجت هک د دنن دم م اور هلمر

VATEامیر  Aeهرپابح هک راح تاولاخ ح یدنآ نوت# ی " 
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 كن هراس لاخرد ی دمروک اوز ادخیزاب موب سوة د هندو وتوم
 ن دن هرطاخ اضتفا یکلاصو تلتسالش .هض وبا ی دهد هچغانا

 ورد. لب ا:ابهر ؛,ند.انعو غرو یهدوچو هند للا اع رخ اکی زا " ی دلوا

 یدردنوک هنناب یخ د مان ابروح قوتا ترضخ یدیاد (ځکنبد نی دلا عن
 تودنا لاختما هن ام رف ید لوا. ۍ دلراعصا وی نوتتسا تاعرب لک کوټ
 لوبق مرام قب محا فک ارت اعز یوبل مقا راو و نالو رخ وا خن

 | نوسلوا زک ادغ هدرللو و یدلشعا قس هی راخ م ات رحاه هد نوُشنا

 تور ھل وط: هلا اسهب نارکر هاوج فرو هو ج افر ید
 | هنهار ءاتنا*یدهربدلس هرهواس ترضح یرسو هک الاخ یدلق هلع

 | لظرنص هتارضم یصعب توناص یرانا هللا لیلخ ترضح . یدنل و یلاللوا

 | اترو زونحو زردی هیس( قودنص ) هسطوط یوق بع یدلبا

 لیلخ تر کج دعلوق یدو لیهس اما ردشلف سولجن قیسمراتسم هکلم

 | ههللا لیلخ ترعضخ مرح راذزکدب تور ی لوا یدزازید (فواص)
 | یو دا یر دارم ENE ناب

¢ 1 E 

 س ید کد تن ےک
egg جم r vegre saa 

 کا هکیدلک هروادض ن دنا دضق هم اعم هلا هراش ترضخ یدارغوآ

 یدمربو لا لاصو بام هکیدروک .یدلون لالتخا لّودیکیرفو توق

 داة وت جوانکل ,یدلوب تقافا هلیایسامدرمخ تن هع وع لوا یدزاولب

 | رافعتسا نماد هن دشندلوا اس ../ینضزاع ضرع یدتا تكلزارد تشد هئب

 | ید( كاعد ىلع درخا ام) سوپ اهن لا "ی ادنزوک نشط ٹباناو
 || عن بولکم دونو لاما تربح ن دکر تکل وامدحب یدل ناه ررر
  یدیاررجآ رچاه هدماشهننا تربتاما یدلوب ع وقو هانباکا قل وارباه
 | یدلوایهجف كلاود ب لقه هباه قلا یکنودلوا الا قارا الا قاره

 | رابنج/ند ازوا:لا هپ هزاس ترعضح هکر دروطسم ه دب اک مان طبق تما زات
 | هک ضودینوق لیلا هخشدنازوا لا ره هکیدیا راک :نامرف مان (نمدطوط)
 ۱ یدلق هدهاشم هک ی خو دل و سر تب د هتک و فوق یس اع هن یدروک

 1 قم دلی یسم خالا یدربو باوج و د ردفا رع نلتوت هزت یدک!

 | رارهس نیفالوا ئدالوا ر دک ند خیا ناطلس هشصم هرکصتدسطوط

| 

یک هتنکلم مات ندرا توحعوک نادنارح
| هاب زار هكهاو ءاننا ن کز د

 ۱ 

۳ 



 1 3 بوم مد لڪ وا SE ةتاتح EN قلاح ڻنينشهڌنا

 ۱ لع روا شر بورو ڪڪ بسا یصوصخ وب ید لیلخ ترضخ
 ر دم ژن هد رڈیشاراردازب هک (روخا) دکلوق شما ى یدلبا

 | ردّتشتخ یا هجرت فو دے نکع ( نام )دحل هرز ؤا شودلّوا

 یدک هئارخح 4 مهار ترضفر دن راد خب وفا

 نالوانارح كلم ءکارز یدلق خور هدا هلا هراس هلو نیخزوف صع

 یو لور لها هلا هراس تریلخ نزحوا زدن ردن كراس (نازامه)
 یا ردشلزا روخان تن هراس هد ىل شنا یدک هک اراشا اهلا

 لاجو نسح كن هراس اه كعب ر دلک د فاس علوا وخال نهو نازاه
 نوه گال كش وب ترضخ مکیدیآ هداك حتر دز لاو لا تفاطاو

 هیاوح ترتضح هداند ءاتسلو ی دیآ هد زا دم یل ن دنفاظلو ڪنو

 راب دلوا نک اتس هک هدنارح نامزرب ی ددعلوا یلخ را یفا؟هنششا
 ندنآ تولوا لات شیدا ود شا تو نیغلوا ئراتر هس تشر ا

 بوجنوک ید نا هدب رادراو هش ره (اهر) هلقافنا رابدحوک

 هدنام لو یلدا رب هنوراو هتخس هتندم"( ماش هرکض ید (فکلعب )

 مانا رھا !نکونی :لکذ,ماراو رارق لح ءانب هبالغو طعف مناقب تبالو

 || رلیدتب (هشهم) راثب ازم لرم رلیدتا تلحر جد ندنارارکتنیغلوا
 || یدیا مای تیاوغ اح هدنا ناشن تلالض نوعرف مان ناولع نب (نانم)

 تلالج نار نامرفرب یهتنم هعالسلا هيلع ح ون ترمان خام ین

 قشاع ندهالوق یدتشیا قلاجو نسح كن هراس قافتا یدین ارقا

 بوروتک یلیلخ ترضخ الوا یدتیاتکر حیسهناویهش بانصقا بولوا |

 ردکت كس شما رادوعن هللاجو نسج هلی شما راو تروج ویکی |
 مدا هدعب رلب3یدردعسادنرقنق ءان هنیفلشادرق نب یخدرانا یدروضوید

 ترضخ هک دید نیسس هن كصفُش یکه د کباب بودر ونکی هراس تیولانص |
 کی ناد ردو ییلاوینر دادن زف یتتورلنا تدار اا ها یی کالج ۱
 ودیا اط هنت یتیسلحم .یدلوا خرا ند هيا ةي مط زوبنعنوعلم |

 نکل یدتبا نردصق كيج هیو دننکهراش,نیننازوا خك امانتی د

 ضعت تسد هراومه اچ لع ویش *هلیلخ اصوصخ ایا تاردحم |

 ۱ < یعب . یادلوا لش یر دنا او ظوفجو نوصعن دمو ا



3 ۳۳ ۵ 

 ۱ یح و ANAC لوا ب یس ی ن ی بودیآ لوخد

 || ردقم ندنا یتسهداوزو داز قالس قرق كن هفیعض هشد ؛ لوا ییاعتو هاچ
 رارمب نادنناح نآ ره بودا ملا ب باذع نوک نوک نوک نردیوک  يدتنا

 دورف,ن دنړازاو رارسحا كياوبح لوا 3 ىدا هشت رل اا كما

  یسا نا نالک هزیواع یدراروقرلهج e هخأب دکیراو هب هحردرب

 هک ات یدرل نمر وک بسام قجار pg e یی ودنکهرکر وا

 هقعض هن ,یدرولوب لاح عارف دور لوا هک دلکود یت کرس نادنج
 هرز لاونموب :یدرولوا بیس یېملڪکچ كنيدنک هک گچ ندلواتت
 | نرد ی نوعام نامیده تیعو یح عناص یدلوا تب دعم لد هلس قرق

 | مانانوک یکیدندیا كلا رادو ی دنیشلوا یوبز كرادقمیب ړیوناچ نت ےنرب
 دورطم دود نم ی+دزلوا لاج ,ندهلزاز هاکب و هاک هسیا یریک هطخ
 یدزلوتروق دوخ ندشارطضا تلعحو مرش یکیدتیا تیهولا ياوعد

 هران كلام نن اچ تبق اع ی دلوا ب ذجم كل د هل قرق هدزوآ لاونم وب

 اع هل ا یدروشدط

 7 نیز تا دوزع وتو لیلخا میهاریا ترج, تر چ ا

 3-۳ هددفنطا * هد لوم 2یراوتر اسوار وظلم هادن اهن انابجا اک

 (ظول) غوا شاد رق هرکصندقدلوا ضالخت ن طشتآ میهاربا ترنطح

 | (:راس) یزق یسعو زوخات ن (لیوس) یسهداز دارت کدو ناراهنبا

 تو ناد روحك ناجا هرذقلا لالخ لیلخ تیرضخ لوا ن ااه

 یک دکر هک دنا کف هقداتم رخ? خدرانلوا ح الصو دشر لباق

 ان هاب یک ولت هثعن رط حالما هل ردت تودنا كاردا قلالضو ارز

 یداۋا عودردرت نوک ن دنوکه لا رطضا تدش ما یءدورلق لوا مرحالف

 ترتطجخ هل رط و یدنروکت سان هتلا یر هنا نرعه هالو رخا
 هک عب دلباب راد لبلح موق نالوا روطتسم یسنهاتساو لیلخ یهاربا

 زط

eR3 دنا نامزنوب ی هلراول ارج مو  

 1 ترصح یر الزق نبوت خب یاس a نکا هدیارح

 ۱ e ةد نند د:خلوطد نما هناا ی دتروتکهتساهنت نیهاربا
 | هراند رخآ _ت زا :تاعی اوت هکر ذوب تساتم تری و اا 7

 4 نیسهدا ¥
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 ل دتبآ وود کت ه ترلپداو, تزال کود رال ج وب نیستیم را فازا |

 بودپا.مامت قیز وب ریو دتر .هبنشت | بوتوط یرهمغیپ ا رکی دردنؤکاکس |
 (هفلول».) لار كدتیا ندصف جورع ید هرلکوک

 قخادرپربت ناعمآ بک, * خرس کتار نیمزراکوت ل |
 هننقوب هلنا تغارف ندنساوعد تیهولا الض هلا تبانا دعب نم:یدعا |
 کدوچو هک ن رالبق طاببم قولعر فرو تعیعص ناه ناناویک .دلجن اکس |

 دشبو محمد هجن ن دیه | بن اج :بوراو هتشرف لوا ویچ هنيلپا.د وان
 یرنخ,ن.دنب هک نی نلکا هدنیمز یو ر هکیذید نادره را جنم ركح یتا |[

 هک هل وس زاو ,هنییا زاو یک كنهاشداب ناجا ک لیا ید هایشدایرب

 نوسروک رولو مڃ تکروشو تردق نونسلوا لبا اغ ےن و سار دنوک

 یکرادنودنک نس نام ردزضاح یکنللوا هلون ید كلف لوا :یدید
 هعج زافاو حایص نوک یجدرد هک ات یدرب و لهم نوکجاوآ یاد ریوک ۱

 یدنوط یاب د,یرک لا هنِپ مدعب یدلق هاس ضرر .معمعزوینکد ورم
 رایدنوق هلن ول ږ لذودعمات دونح . یدلوا نغروک ت اتقا مرچ هک یح

 قار هجاق .دوزرمن نلیدلق,ناشب رب نس هلچ م د دحاو نا ایدقوص قولنا
 تععرد "یدلوا لحاد.توراو IIHR ی دلت وق: هلا یش س

 یکیرادقم یکدروکی ھللا ةردق یدلکرضاح هلو دنب كالم لوا هنا

 قلاخ یرمغ ن دنس یی ناب هللا فازعا هڼتینادحو كقح یدعا لکی کدلیب

 دور یدلوا دیفم ه د هن نکل یدید هلیوس ويد ردقوب قزارو عیاصو
 لا یرودض اتالع بلک دنناتسل یدروط یدلوا توهم دود رص

 یدیغوپ ندا ر و یزوکرب نت مین هک هی فیعض را هرکصن دنا یددلوا ]ا
 مرجالف "یدیا لکد ووصتم یرقح ندنا هسنلقوب هلجرس یرکشل هشپ
 ی دنکو ی درصبا یتغاطوط تلاالوا ی دنا طالب هدورمن دوجو |

 هن یینربل:,یدتب هزلکوک ی ناعفو دا رف بویلعارلمرو نوک لوا ناه |

 ندیکلوا قحارج كنو یدروا خز هنغاطوط تسوا ہرکو ن یبلک ]|
 غامد فوج یدلوب لوصو دهن هکنوکیمجوا يدريف لاا قوتا

e 1 A ¢اس  

é ٠ 

 هفتتیج هراکوکب ورزدنآ هننآ نلیلخ ترضح اصوصخ هرکصندکد تا
 ُ للرب هدربشپ تزوص هبودنک العو لج قح هرکصندکد تا تسهیل

 | کت زارو .قلاخ نیتجنم زکه ف |بصنا یخ د فیعض دبع یا هکدردنوک

 تهس ها

 تل 1 سا هو و



 و ی یادو ۳ ۱
 تلعح لاک ها هنیمز یوزر هنب هبژزا لاو وب هرتدتلخات هعاطا«یرارا

 نوعصع یهتا) دنزوک هر هجا و۳ تواوا لولم راکز ور هعق ن دمو
 انارتس هکر یدوتخاس و هغی و هجا سا ودم دز ول لب[ ناصتس(زیاکعا

 | كدا ن نالوا راوکرزب هاشداب-قیالطانییاو راس را رهش هدننمز قوت |ا

 | تودو هوا نیت توا ناتا لاح ل صدر نکلالر اش تلالض |
 | ادعي هليا جو رخ او رغوط ناو توانا ملس یندوجو و دنکه سکر ک |[

 ةطیحرح ا راکزور قونات لواو هک ۱ ییسلاق ندنارمط توقرلتشک کوب |
 || ها هرطاخ ییسلاح ةز اتنکشو لالتو لابج دوخاتو شما هفاق هوک اب
 سس هلوا انهمو ریطاش هل ضرب نکلا هح ر كقت یو دتک شب تكنح

 نک کز اس الوا ز دقخهلوا راکزاس هجن ه دنروضح القعراوطا هل وقعوب

 اصول :زادکح هرونک هجن یا نا رکم رحم یکنا لوا یال لوا

 هو هران مع دم یرلعا نارمط هیالاب عسظقتال تویخنوا ها سو نیم

 نجوم اه نو رم ةا غفاو هصقو زا < زاد ومتبم هذن نازل هنکج

 ید نکو دیا ی ؤوب ن دنقیلکت دق كنیمز هجر دقتوب دد زهاظ یوا |ا

 همش و یربط برج ن دم ان الوم یرتفد ریس كاسنیخجروه امار نېک رهاب |
 دورف یراب ندرلسنمزاب ییهصقوب کو ربا ظفاع انالومو ربا هب هحز وب ||
 نک داسعا هل ایف هک ات ندراشماعا رصت وید یدروک هعقاو رب هلیوب |[

 ردزبام یعوقو ابر زاردو رود هلوقم وب هدرلحا رح یوادوس یدیلوا
 ادل ت (هتننل ) ئیدی هلشد

 ER رود تنطلس ینالوم هقجا کوا

 8 رود ۵ تای یک ین کلر |

 66 همت جالب هو تصدی هر ولات هریک مک ۲ نیکو ش

 NE E كنا نیلوا یر

 اس انس لکا ن رب هل وا نب د ۰ نم هنیلبا لقعق

 ۱ سرچ دنا لس رو ۱

 ۱ ol ذل ۇشا کود توت اردا رتا وب ملغ
 ۳ مالتی اما لر ڪڪ

۱ ۱ 
 واو دورع وفا ادا تسار خاروم یا مارا |

a رک Fk OREM ز و دوم هو BIRRIN SY حس سس سیو are 



 ی نقل 2

 e se یو هو ر 2

Lgl Da ۱8 ۱اھل  EE۳ ا  

 || می مان و1 نوچ لاک طیلشر# هرلنا قفص ق ول سنحو هکلب ردلکد |

 |[ رک زیستن شو اتوم لا نشان یون هسقو الو زدی |
 ىلا لیلخ تير ؤالججد ووت( یرعتا هصق ) ردلیس مقتشمانرب |ا

 | تروم الا هیلنآ نردتخق خو ع لاوس هرکصت دکدتا ران ءاقلا | ||
 زا ه دکلکسکو عارذد كع بودیا وقم قرص رالب ةت هللا القع | ا

 ۱ كسك وار دنا حس رة زار یعاقزا تتسوزوا و كشنا هتل وقرلیضعب | ۱
 تدلعش توراو بن رق هناوهز نیک را لوا اتقا لوا شهری هرات

URLSدوز  

SEKE 

 رج سار یسودنکه دعب ه راو هنس هلن رحیم اق اار ؟ناکنیهنرتبنله | أ

 ن بمد چ نی زب تاوعس, تضاف ھن هلق نظن فن اج ایم تطوف |

 | هعصر ام دعب. هنبا هتیمز. بولوا راسهرشو لعخ یکم ووکءیبک یک دزاوک 0
 || .کودلس ,ینکره,ندشتشبهد لاک بولعسهراس لوااتولوا انها |

 هدنتاذ دحو هاوا وا ادن وه یزلکدد .دلمب نسل بودنوا تاسلا |!

 ةت هرکصند هوم و و ها وا شلو رو هظ ورب ن دنا نیس زایک | 3

 عید روک یناعما یاد ردنا ج ورع هناوسنب ۵ تسلا بویلوا نی ربع

 ندو قوف ید دس قودنص فوحرب هدنتسر توات وید نہزلوا
pe 

 هناد تردو درب لا لس هک دام هر دحا ا ا بوریدتا تنور درب

 ندرویطر اس رو توقم ر ولوار م ون هکرد هن ییسیروآ ی
 كت واتلوا هدعب هریدتلسب هللا رخو ج یرادعم لږ یکی اوبد دولو قارا

 ج هلصو رر هنن ر ره بودا ادب بشخ ترد ه دنس هنو ڪڪ رد

 هربدقیحا بویمرپدرپو نی ادغ ناک رک لوا € نو هری دنلغاب ۱

 ید ی ر ندنلیداخم ءا او هلآ ناب ب یتسهداوزو دازو حالس هرکصندنا

 یهدهشوکراح هل رطوب هک ات هلق جو رع هباوعت بناج بوتدیا قیر ا

 ناربط لصتم هت دصق تباصا بوتکح هنب راهراپ م لوا ناسک یک, وغاب 1

 ۱ نراهنزوز + صادر ۲ "جن هدیک ولی ورغوط سه تصو هتلبا 1

 | هاو aS هاب شام ناسا و نيز هلوا شتا رظن بوری دچا |
 ها قشادص ( در نا اطا اهیار) ن دننایم لظم اع تح
 اوه قلعع رګ هربدنارعترب ځد لوا بودا رها هسنتیفر هیج لوا و
 نود هو دنکه تولوا دولا نوج یک واک تساد رھپ رب لا
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 Es تا یدروب ز دلکدخاور زوج وار دوس كوا

 ۱۱ تبرعت د دام ن دن ابرق ر دتفنب نیا كکیدن کو ابر ندا كغو داوا

 دورع : درا نا لوا مالا یف یی دوویط ینارس ندنرادسعا هو یونعم |

 جدلا یو نویوق كی هنو یدلبا نایزق رخ طا كلل ترد ||
 یبلبانچاعا دیجعز یعالع م بوریدسک ۱

 1 ا مر ت ی ا ,ماک ان نیمزا هنایا دج :

 و م اتعنا یدلباييابعنا هجن ې نوچ ا برفت ینابررقیدپلک-
 مارب نوچ ي دلق لا ءوبب, * ۱ نل الض هیولنوکمرق كوا

 |اهلد

 و6 دوو دال واک اود عل الح تز دور هن راتګ ه فذ درا

 هیت هدنفیقج لارغا هل ہک رد لصف نالواقلعتع هنخو رع هناوعش 3%

 لاخر ا١ چ را دلیوط هر عتعاضا ب
 یقه ليصشلا EE نیخروم ڪڪ هک هحرک |

 تن کارد د تاک كج ءدیآ قیذَصن ام اترا ولسو

 و ام

 ۱ ¥ قون-یباتلاو لاقرو وبلا هلوعع تاقیفح و لتواقا 2 % ۱

 PINON ERSTE | بالا یسی وإ ليل د 3اب و لیسیب تاباکحو لیصافت یس هلوقم نا 9 |ا

 | تن صد سنت ردنشکوا فک الا لعن ییوهشو ل ام لاجا

 ریو ۇرا وک تامار کش وب اه ها ناک امه هکر دهها ا ترضحو دور
1 

 قرزف ٌیصوصحخ تک هاما بتوللبا ا خو فج ریا ته

 RE هک لاا هلا نم فا تح د لواو یسهرواشم هلن وراه

 ع داو نکع لوک ید دص توسکراتا رف هرکصندنلاعخو مرش

 || لار یسراکت نادنزوب تارادم ودنوسنلو یراب یلعف و

 | لهجو هاد یهدالفن رنک الاح ر دعنام هاوو لف لاتق هعقاو

 | ۋو نادم رانا ءاعلآ دعي لبلد دو رم لیلخ ترضح هک رد ا

 | :دقدلغاب یالآ ها یراق تلالض رک اسع یسودنک هلوا شعا توعد

 || .دکیدیرکت | كکب ر كتس یفان بوقیچ هنادیمزکلاب ميهاريا ترضخ
  BENGهلآ یا كيالعو" ل ید هوا شمروب |

 | لوك هوا ما نرم لود لوآ تودنآروهظ تاکس یروس زسا اهن

 | ردیت نیرلتالاو تور تاب و غارب *ژرلنا یر رو هد الوا لباعلاا

 نا تک یدورم هرف بواوا لوتسم ه دن وج درود دعب

 یدونح 9

1 
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 نک نام لیلح ترشح ی دارخوا دنغودقروق هک الاح یدلق رظن
 تسرتشو راهزآرت ناسوب و فیطل نانشاکرت ینارطا هکب دروک هلهجو وب

 زاوکشوح زایی هدنرطواو زاو رب رب هلهک اوف عاوتا و

 را نر وتو دلت ر 5 راوکرر شل و سنارب هدنناب و رامش توارظ

 یدورم هرکوب راشلوا لوغسم هنهزتتو ج رفت یکیرلنکاس ناتج ضانز
 تنش درخت الا یدلکهاک یدتکن دتشاب قع هک یدلا تربحو نرخ

 یدلبا لاّوس رارکت هدعب یالبوش وتد شعرایسب و نو رفا ندکتدید

 ترضح یدلنا اخ یدک و ر اکو ةحو ضخ یءدکتا

 سنوماکبثرع برر,ذکلم ر ون یدری و باوج ید مالسلاهبلع مینا
 بودا اد هللخ ترضح اقل دب دور ام دعت "یدردلن هدر دسر و

 ورغوط اکب لرویروب نیسمرولی هع ن دشتآ نایم كس هتسا مهار
 ید روت ود (لیلطا هللا حم ۱) ید ترضح یدروضو د اسمر ولس هلک

 ی دقت واک کک یرارکخا نالوا نازورف تولْعس یک رلغاط

 تنادخو ید جد لو 0 لوا یدلف توعد دننهند یدو رم

 كللخت ترمضحت هک نوژاه ئر زرو بولا ه دغو نوک چ ارت یدلگدورعم
 نزد دن و نم استیخار | ترضخ یدلنآتروشم هلکنا یدنایسع

 قد یدک مزال فارتعاو رارقا هنر دق لاکدبال یدنلوا هدهاشت هکراثآو
 راکزور هو یدلواببس هتسلواهابت هلرفک ك نا هارکلصَملوا یدلب وس

 دن. انج یولع تاقولحم قلاخ ی دس نکیشلوا یلفس تادوخوم راکدزوزپ

 بورشود هلالض دشا ینوعلع دود م یدید نسهزولوا لوق هزوکز و
 ما یسهدعو مانا هکتامز لوش یدلوا بس هتتسلوا یدهرتسآ توَضفم

 ر وضح هنبلط لیس تیاده باوصاب باوج لسیلخ ترض# تولوا
 ندنراذتعاو تلخ لاک بوم هاقارداق هناوح داهحو رخآ یتزاو هوم

 نمامروتکن اما ةکندوبعم کكتس کد نکا یدرتتسوکت نکس رام

 تبوسکخلناب رفرفاو نوحا مکیذلنا نر دقو نع نکل رد

 هدود یعادورم دود وئن ترضخ یدید رد رر یدضق برقت هتناتخ
 هک مادام لبا یب رظ (ناتلات قردصت ناشلابارقا) یدر و اش تاوخ

 لیتسهنمزوک لونقم ناغلا دنع یزلنان و نکی کید نیس هک هشالتنا ناکا

 a Ek جو ےک
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 3 مش

nدودو ین *.دومرف  Eيدريکه شنآ 8 اص,  
 هام الب شش هده یډرا بش روضح زع كلیلخ ِتمضح یبح

 ی دراو هوعد ییزنخا دب ز دپ پونود هللبلخ تزاجاو ی دلوا فرشم

 هب و دنک,نکیسبمروک ی نازم 4 هلوعم و نیتسردیا م فح نوعت

 نن کتلو دنکر وب وع رابج يدلشاب دنعیصا ويد نیس نمروتک ن اعا

 خدر اکی یدلبا مادقا هنعنم كن تخد هک دنچره بودیا روفوم مرش
 "و رهمرخ كنار هوکج لا هرشود لوا یدلب وسوي د هک | یعماربا

 یس هتک همالسا بودنآ دن و جد لصتمو یدعوط قالوق ی

 بور دزد هدشنآ نام یزرایسم هجن قو هراح هنعنم هکرابدروک ی دتا

 ترضح هليا لیلج جا نکل رایدلق ر رقم یلتق هلتسایس دشا كرنخ د
 یهدنراعاو ی.دلق ۶ توباق ندنن ايم كرلنا ییجرمخد لوا لیلخ

 بودیآ نظ ینا ی درب و هنیرللا بوپوق هناکش هضغر نیرب ندناسنب
 بند یلع و هيلع هللا تاولص یتسیع ِترضح , رای دردلوا راب دشوا

 هکنامز دعب رایدلق یدوم ینوعصم ( ےھل هبش) نکلو یهدنسب هصق
 لیریج :ترضح یدروس تاده ترعش ند دور نضرا لیلا میهاربا

 مان (نیدم ) يتدرلنا یدروت هن روضج زچ یلیدعیب هریشودلوا
 دون هک ا رذ وا دیس تند لوار بودن اریزج هنلغوا
 نوکجوا هصعاا یدروتکدالوا هدّنطب یمرکب ندنیدم هک ج یدتا

 نايم ليلخ ترضح ده یدب نوک ید هعلوق رلیضعب هه وا

 ید لیلچ تلم هدنلکبش ودنک یدروط هدنبرب دلخ هضور ی

 هکیدیا وب نیکرشم هماع عزو نیعل دورم داقتعا یدلوا هرزوا تسناوم
 0 هنوکووب هندو د رم عبط ك دورن نکل ی دوا شع ؟شناب یک ودلنآ

 يراکدرکقلاخ یهلوئروف ند هطرو وب مهار اب اا بودا نام خ تالاخ

 هرکصن در هبن وب و یر دناتوا قیالطانس نی بودنا تینایضص مد وبا ۱

 لالتخا یو دو ند م اط بورب و لالتخا هب هبکلام منب مهار تربوح

 هتبصاوخ ضیب یب راکنا هنوکو قح . یدربد یهلیق لددبم هدا فو

 اچو ر دعا قجالوا جج ید رلنا یدرلپوس هاکیو هاک

 هلا هرطاخور راک ر خآ یدراردبا لاتولیق ویدردیمْنل|قح هلتتروق هاکشنا

 هنن اج لییلخ ترضح ر ,یدقیچ هئعفر رصق كن کا راد رح دور

E BCR Ie 
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 1 ناو

 | تاققا اما رلردنزوک هیلش هب ودنک ید هدتهاجو راندلوا هلس هدا نايم
 | یک یودناهرب راندا هشتا انا ع نکناولغابیناناو ىلا یترضح هک رش
 ۱ ناد س دنا هنس هفزاشلزوا یز هدعفع شازوح یر كش

 . قح ترضح سن " راب دت ٢ نھ تولوا توهبم هجتروکشلرویکن اب
 ءان اکا زد مهار ترضخ نالوب وص بولک نادم لوا ہ دنروغوا

 یج د نالبرویکب ولی روتک ضخ یئارونرب ند دلا راد لوا نادا هلج
 تادلوا یخد كج هنلتعلخ لوا هلنایرلسانلتنح هدتماقزور هنن و ردلوا

 ترضح لیلخ ترضح تفایض هجلوق نیخروم ضعب و ردلوبقلا مزال
 هفوکشرپ هک نیمز هع طقرب ندنانج ضار یدناوا ما هتان لیفارشا
 ید نیرق تفاطل ر اب وج رب هدننام ی دنا نیخا رورامنا و راهزا و

 ترضح یدروتکه شن انام هلباییع بوراب وق یدیا نیمزلها روظنم
 ندنانح ةعطاو یدرتوکن رب دلخ هضور یتعارس كنادخ لالخ

 ( نا + یدلوا دیقم هننفایض بوکح نوک انوک عنزورره
 د اهن نر تشهد نایم مق لوا * تفاب هار هکر هوا ن اتنا رب اقح

 ( هضغر ) كل دو رم کو وتکم ه دفن خم رات نقب و دلیک تاک
 یک نوکت داعشو تنادهزراونا هدنسناشس حول یدناراو یخدرب مات

 هکندتسا تزاجا ندشنانا هرکصندقدلتا هران لیلخ ترضخ یدیا رادوم
 | هقاشاق ردننعلوا قارحا هلهحو ه هروک ی مارا ترضخ توراو

 || ردشلوا دونا ندقوح ك د هیدع دولا شنا دوحو لوا دود زح دوره

 || .دک دید ردشلوب ققح یودیا ناشیرب هاراک زور ی دار رابغ کلب
 هنحرفت بولوا نوذ مو زاح هکیدلبا مارا رارکت رارکت مارالدرتخد

 یدروک ه دنن ایم لیدح ی ةضور لوا للیلخ ترضخ هک اتقو "یدلنوب

 بورب و باوج ید ترضح ی دروص وید یرقان شا نس مهار اب
 نچرا هللا مسپ ) ملک ه دنن اسلو مرکب ر تفرعم ه دنبلق هک کت هشوگزب

 || رتخدلوا ېد روسدلوا می و فوخ ندشنآ ترم هنندوحو كناهوا ( محزا

 تزاجا هک رنک وبا ٹو دیا باطت شم اط را زکت اوج نرخ

 خرا هکی ر وضح رع كنس ناودو ناتو مرک هتشت اول هک ن یسهررپ و

 هرکصن دنا هللا فارتعا وید ( هللا لیلخ مهار ہللا الا لا ال ) الوا هدکدید |

 دور مد هک ات .یدرون هلا یفازغا هرانزد قارون وب نوعا فوخ أ ۱
x ڪڪ 

¬ ۰ 

 فو
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 هبشنآ رابدپ وق هن هم یسصح ۵ دماضم ِتفو نو یدردلب ۰

 | و ډنک یاو م وج نیما لیزبج ترم ابدلاص بو دیا باترپ ورغوط |
 : اا) لسیلخ نرضح .یدید(صیهارا اب هجاح كل له ) بولوا نب رق

E 

iê | | 

 یه اک هنلیخ هکنالم یمن لکوت راب درب و ییاوجب رد سوه, ياز هلنادابو |

EYA EA: 
EIT as a 

 1 یدزوبط قلکوت و درد ووپ جیابتحا هتیواعم ا بئت هک نعد ( الف كلا

 نكتب دکنوح یدل رز هد ولسا دن رازکت راوکرزب حور لوا

 کودک هتسا هبدا.هن لاحر ندنبانج تاجاایصاقیرابردق وب كتحاح

 . ید (یلاح .هلگ لاوس یسج ( هک دی د همردتسا فلت هانا,

 هک ابوک يدرپ و نیلوج یز لاح ضع ندنب سا یلاح منب هک عب
  EOEمظذر یدلو نبع کودیا مریم 2

 ۱ مکزیک قشعهررد ناخ % منکچ مزاببسن رک قسع سزوساب

 ۱ منکچ مزادکم مس نآ قشام نوح* یزوسیمارچ هاوو وج دن و کح
 اهاللیسو ادر شوک راناب) عرکلیعج بر باطخ نکرد هلءاعم وب رلنوب

 ناز لیلخ:نازورف شآلوا ی کن نیس

  6 A TE ROTهک  OA ALIS LANج نیک کیا و 4

 1 یدش o لوق نا رسقم e ا راز خاد

 االس و هک الاس ی دیلوا كلهم هنس هلتدورب ل اک هکیدبا زن اح هبسلوا
 هدافیبصلا ةصور یدلق هعاشا یراک درک تج زو یقابطعا قطع

 اتش رف یک زلب دن[ می ول وق دن نه نف یغضح هک ایه هکردر وطسف

 دنیعز هلبا نیک سستو یتا یتبنیاکرایدنوط ن دنرالوق كرابم بوشتب لیلج
 ناوبصر ذیصدارع مالیساا هیلع لنربح انب سیب اصوصخ راندردننا

 . نظعت هلبیلخ ترضح ؛ یدر ونک تعلخ رب نادتنح هما نادزب نامرف

 ۱ هکیدشود هتسفنص رب هن وب طابسب هنتلاو ید رویک نننه مرکنو

 1 هدنسر هک اق شکلدو به ذم ولحاص شدنمرب ن دنرلطایسب مرا سلاح

 هتتسلاوح یزادقف عارذ,یمرک ندنناوجوفارطا ادعا ن دنا :یدا
 | اد راهزالا ریثک هضورارب هارازهربسو هفوکش عاوباو داز اکو نیحادر
 | توج نوسالق اهن و كن نج .یدراقا راوکشوخ بآ رب هدنایم هکیذلق

 | درک خب جا کالج نیت” و سزوم هلیلخ ترضح
 یوم یو وسوسه سست سس

 : ¢ نام ¥
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 | یتودلکانا هتنب و لولغق هلدتو دیق" یدلوا نا یسلنآ هشتآ تلیلخ
 یک فک ت الت شف آ بانه و هتننکش لا هن هلبا قوش رادید رو
 | ج کر اتم ات مخ رایدزاقیحت قابل یرمغ ن دئلب وارتس هتسخ

 تکل ی دتا اضف هعع وض هلن نوط اگر لب ضعب رات ذلق نانرغ |

 ۱ ها یزادا رم لوا یدنک ی وقو رف تولوا لش یکیودنازوا لا

 || نوک یه |" رلیدلشاب هت اجانم نوژد:هسیا یولع ماع ناکس یدلوا زا
 | تشهي رانلک هتتسداش نتسنهردنا كاله هدنلا رلکرشم یکلیلخ هروک |

 ندشساو هب رکو ید نیسمرروک اور یی به نم یار نالوا

 1 نادتناهتلاو ترار عود کهاک تاک لوا ةا دور موق راد لوا یلاخ |

 ۱ وعدى رکحیهدیا اقلا لفرط هرج رمت راندمهراو ه دیش
 نیکرتشعو راکبان د آشا: هدرالع هلوقم ون هکرادرکتلالضراک دن سلیانکل |

 رهاط هلا یر وص رعک نشوزرب را و دوا رهاط یودیارارشا

 یارک كنس كوش ر و یدروتک مع ن معارمحا قع ر ول لع یدلوا

 كرادر a لوا رلکر منم LESS نایم توردى ۆق یا

 قلع یی ا هات توق رک اصوصخ زل دالس . یک و دنا راک داتسا

 هن نللخ ترضح,ناودو ناب :وب نادنخو ناداش رایدر تک هلعف

 راد رحلوا هکرلدردلس هل بض ع یکودیا الا نامز هدورگو رلت دن وق

 نت وقیح هلی ارضی هلآ نیم هتلتا حج رفت ت وقح هت هک هراو

 "ه دید ینکودتبا قارحا هلهجو هن شنآ یرزآ نب مهار ترضح
 نرف هداب رفو نیناو هح ون نییلع کت الخ هورک هلبق اتا لا یترجصب یب ۱

 كلیلخ م هرو قیر ازج رک رم وب هکر و تصخر هز برات بولوا |
 ندلکوکو ناج رلیدید مل هردنا یرودنکه شنا یرلکدردنا نوجا
 باج تعاس لوا راب دلبا اجر یلوصح كما موب لزا نو عرضت
 هسر زس وک اضر ےھاربا ترضح هیکتنواعم رس رک | یدلک ادن ندب راب

 حار نزاو ران نرز حک عي مرکم روشرف ییا مرجالف ردتصخر |

 یدبا هدنفرصت هضبق كرانا یرلثلوب رومی و لب هک مرح كلم کیا نالوا

 نارات هبا و هسرولوا كراس راب دلک مشار | ترضح ر واج نعآ ۱
 ی | نالوا نازورف هحرلغاط دوخابو لمربدنویس بودا طلسم یدانو

 تق نالا راسا وخز ی د اھ اط یک ی راک د اناا
 د < دو



 هسا راو سوح سوت ولکد هن: ولدا بس هییج, نودوا دردبا |

 رادرب نامرف هکمروتکر امش هیهو مزیهران E راورخرچب ناوزرح

 یدبا نازورف ندخزود هاک دود زونه یا لو دنک هک هج کک ا رلب دنلف
 ه داند راد نکل ی دا نانا یعودعو جاتجا هم ربهو تط نهج

 هراب لوخد هلقوسنتو ص رج ل اک رلت,دقان نیر شنا هلا یرللا و دنک
 ( ین ا ااو

 . ,زرلوا دوا هدعهح هر وق ی ز طعاو

 رر دلا ندنوت کھ 2 هغ

 رلیدلوا قدصامو ماسک a نوع

 ەچ تنوامع و رارشرت شنا نا زاکد رک لیلخ نخ !دناو را ران لاعتشا رکن

 هک رادرک دن نآ قانع لعو رارشا هوزکم هورکب زاد سلبا 9
 هدف یدر کک هنشا تلا نوا هک ےھاربا ,SDA هجو نخر ومرکا

 هدنتشا قلا نوا هعلع سما تاک امآ "ی دلوا قدح یسنا هشنآ

 هلن رووا تیزر ن و لک یدنلوا نشح نوا نوا بوكوا دحا

 نوذوآ ماشو مصر ماا یراذعم نوک قرَ یادلغاو e نکلا تَرَ

 یدلوا راد دن یکراغاط هج ون بطحو هع هنرابنا یدل یدلک ی راک وب

 د٣ ندر زر مدحت یدو هدا ز ندنوشرا رووا یلکسک و هک اضرف

 ثبخا که غزو یح رلب دلفوا شن  بودیا ادب راکروک راب دروا
 ر دیرش رس ر واح نانلوا قالطا هلکنترک ه دیکر ناسل ر دیرب تاناویح
 یس لوا تاناویحراس یدلوا لمهم لملوا قحا هدکانلوه زورلوا

 كتيعالع نابلفوا نوا راکدب لوا یا هو ربوآ اا ون کیر و

 ارلتفا ) هدنعح كنا مالسلا هلع نع ریمغس هکر دوب تعا ینا یر

 دعا یکودرا رص ننام ر للا تخاو هک یس ردشمروس (قتسب وعلا
 دلا هلقلح نوعلغ لوا ه دن قوا راس هکردهدنو تیارغ .رادشمرویط
 را هناز یراد رح نابز توری دسلب هدتمدح هار ه دنامز لوا اھا یدراگ

 و نرم بلا اوکو تانا اندا ل بطخت دک یتدزاضص
PETRAPETEISE 

 | .ندلسانتو دلاوت هل رس لوا یدزردبا تمدخ لتعرس یسنج طاق اما |
 ترشح ی دلوا یراج نامرف ك دورف هک اتو یا رای مورح

 ٠ چ كليلخ ل



 ا هک

 ےہ ت ج متن هجوم ترس مو سک 5 دن

۳ 

 ۹ ا

 aS ن SE نوه نارو ااو ل قوا

 كوش ر ود رس ر و یاو اکب صوصاا لله سز ؟یرشات وا ۱
 دف وقف نک تولاخ رت رو « هرات هلج یدلا هلا ایم یبهطاب |

 ؛یدلباضرمت اکا ی دیا رقومو زازجم ن د هل.« دنراناب هکزنکرزپ مص ا
 یدتک یدوق هلاح لع بّوصآ هش وب كنا یزلت نکس لو رطولا ءاضق بعد ۱ ۱

 لر الاعببص ن راحاص ےل دا رفو عنج ع اونا توت و هو هاب تب رلعص |

 ضرام ضوصخاب ر دعا رزآ نب مهارب اهر ییرکلم لوقو راب دوب |

 هدانا وید ر درب تم ورد تشوا یسنعن مالک ه لقدلرب 1۳9 بودیا نع

 هنا وید بو دیا تاک بش ش نرد اربا تربوح هلماع رفت راب دراو هدورم |

 2 دتا یم جوراب وا ی نیند ود رج صاوخ ضعب او اد ورم موت |
 وب لک یی ددو 6 بهر کج لر لب) لل لک درک
 رکا ا درب وا اوج رد م دن و كنا مت ن ونھ هکر دنا نص ۱

 لاج لک هارلکلمشج م دکر د كلروکراب وس هن هداتوب هدرانآ كلو وص

 ن دنرلعا.تافاغ نکرولس نیکو دنا ( ےکب حص )یراق یدلواضراع ۱

 كرل وب ولی دا بایطخ مای ترضح هدعب ی دلو نیعل یراتفاج |

1 
۱ 
 رلبدنحوک ود نیس ردا ضرعت هر نوڪ نکرولب هدزب دنس رک یدل وس |

 هلا نود نم نودیعتفا ) .یدلبا تاطخ هراودنکل یلشل,ترضخ نایک

 (نولتعت الفا هللا نود نم نودبعت الو کل فا عرضیالو امش یکعقتالام ||
 ندنوعد لج مالسلا دبلع مهار اترضح زور زور كلذ بع یدروس | ۳

 تاللا راد يدلک مزاعا زا دهن ندرلتلوا تسلاق هدندابهد یدلوا اځ | / ح

 هرخ الا یدلو قم یروهظ تزنفو هنفف یلکه تا دس اف عز هد دورک |

 بولپقز رقم یک ارانلاب ق ارح | نک ر ابه مسج زان دلاسو یی ار | ترج ۱

 یکلکسکو و عارذ قرقناوعارذ شتا نوزوا رلتدپات یرابت :ا نوذواو |

 مرج الق یدیشعلوا اشنا ه دننعاد كهوبنا هوکرب یدیا عاز ذی رک |

 چارا هډ he لاکا تل الض نیک رشم * هز: هلی دور رها

  TESی عدد ترور ۳5 ن ردا 0

 ا ا ن راند رو بور ديس هنسضع)نیکلنا علت

 نر لح :ترضح ,کدلاف لاح زر ا دح و دبع تعاش لوا

 هن اه ب ونود ن دنرب مارب ني نک رشه «مزکاتوا ||
 رلب ذلوا نررف هس را

۳۳۳ 

 جسم
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۱۶ 7 ۱ 

 ۳۹ TE .یدلاق توهم ول بوپلوا ی فاطوهباوج ك دورغا
 توهبمو مزلم ل ر وغم رابج یادروی, ( رفک ی ذبا تهرف ) یراوتلانع
 || ترضح هرکصندراهبت رعوب مالک ل بصح , ی دروبط هنیدابچ نغودلوا
 | نکیا ی رانروتکناعا هب ودنک یبلوانورفا هنوک ندنوک ی ردقكيماربا
 ۱ تاداصع دودا سوقنو ی دلکهناعا د و دعمان قلح هک نع یدلوا نوا

 ی دلک | قلا تبنادحو تولوا:یرب ندماتصا |

 26 ماجا شر دنعرور خاقح اع لیلح ترضحرد دن نجس %

 هک مانصا "و دعل و

رو یش مالبسلا هلع ےھارا نرصح
 رو ۳ هت سا وفد و

۱ 

 ح الضو دسر تیلباو ه دنداهت یدرتدا هک ماج او نیس هن راک همالبسا

 لهارانکتسا للخ تنه ل نکل یدز اروذک ار روت رلتلوا

 ۱ ر دد نسخ نادزو و نغلوا خد لتتس تناده تلاخترم لد ةمالسا

 || ود اتم ق داج انا رفع ن دمام ا تاب ی ولف گرافک هک دلما

 || هست هجو لوا نادکر ش رخ ققلخ نیلابل ساب وکی ولی یرب ره
 یرلهازلج" هکندردنا نانارج هلب وب ه دنامزتلوا ناتتشر تن. اک هتتلدا

 عنوظعو لّویقم ن دنفسق تالوک k5 هما م و فیتع) هدیدشلقا 1

 ٣ :یدزروه هن رکوا تن رلتب توراو همانصا تدل یدراردبا تیتر رله 6

 || كیا ها ی داق دنصق كجا كي یکم زب هدزمس كونیکن کیسا اک

 || .یدزژجراوههاک دیعرکی نوک ل وا ك دیع ماباادعامندنوب یدزردیکراروق
 ال ۍرادلنایامدقم یدرر الف هج وت هنب را هاب ورغوط هدنرلکدتا تدوع

 || توپ «انوبنعرلتوب مزب بوس شلهصح صلاح وللاس نی هنعطا و هبسلا
 1 يلدز كانو رخ صح هزیدرلنوب ےل د هدنع كج هلک رد شعار: تاقا

 (ههیدب ) ی درروش وس
 0 1 ا ر 2 یا ز

 ایا تنطو ام قزف ى نت

 1 يج .ترضح راب داق تعنع ههاک درع دنت ء موق لوا 7

 4 ,رلر دل للعتو ضراعت لا١ نکا رانا تودو یس هککک بو دا ها ریه

 1 دمی کم انصاندیک ال هات )كودتا تاک هتسها هتسها هلودنکو دنکو

 ا u | نک ذاھ زس ن نوصعج لاعت هلآ لوا هک عب "رایدید (نب بدم اولو نا

 چ دیکر 9



 یارک رخ نت )رک ید: توت ید هدور كلذ دعب . یدلوا رهاظ
eامت سنرک هو زنه :یالنا رر رف تعاسب تعا تادراو هلا یظهل  

 ه دانناو و ئ دناژز کله تاتعف تالاب سجا ادص هوقم و ند رسو رج ۱

 دوع روت نی دغوط شر بر ن.دنعلنض هلرزآ هکبدروک ید هل اه ةعقاورب ۳

 ءاب) نادفتانه ب انجنو  یدروظ یاداکید ضرالاو ءاعسلانیب یکادوذع ||
 مانصا.هداب ۇز لوا هن و یدلدیشیا قتند,یتنادص (لطالا یهزو لا
 کل اع 3و یدروکش سود هرز وا یرازو یس هلج یدلف رظب هندن اخ ۱

 یتاوخت هتصفو یدناب هن نام ننارهو قوخ دارا رظا لاک ی داوا ۱

 لاله یب هوک هن بع بوشود هنسوقروق یتسفنارّزآ هزکوب "یدلبوش |!
 یدورف هرطاخ « دلع لوا تاهد یدلوا یل اخ ندطاتحا وند هيلا ۱ ا

 ی اوحر دن دعداع نرتڪک هرقو بکو کم ب یک ا٢ ور وب رس نوععفد |!

 یدلوت لس رادقمر دوهعم راح یدر و

 هک دودعمان قيال ار منم اب ا دنب و هد دود ره دور ندینشرد و | ۱

 هیضق وب یدلشا هیوعد هن نرد هراکتشا ا ۳۹ هک یهارپا ترضح |

 یدلشانزا هاف شام تٍلیلخ ةبیظ تال بوش ۳9 ایما عمم كور

 هدقدراو بودا تاجا هللا لیلخ یدلق توعد هنناوید توردنوکر ام ذآ ۱ :

 یدروکی سانغتسا وب كترضح هکرکت دورغ یدلعا هدم یک سانراس |"
 راوکرزب لیلخ یدروص ود ل دام عش اکب یک تاقولخم راس نوصن ||

 6م نری كج هرغندمراک درورپ قلاخ مب یدر و ناوج روفلا یلع ۳

 اراک درورب كنس بودنا راتنک هارانکتساو بسعلاکرابخت دور ی دلو

 دزنا لوش مراک دژورپ مہ ےب اخ خود دخ اوت یدک سما مکس

 تناولح هګ ولو ی رب و تابخ هساوقت نالکخ هد وشو هکر دژاوک رر | ۱

 یتندنب نابخادورم یدرویار دن ردلواو یک دنا ردت ی رالخا 1
 یدنردلواننرم (یدنروتک سوبع کا ندناذنز ود مراد ذب هلافضلوا |!

 یدرب و یناوج مدلوا تیمو ی« دنب هتسشیا "یدراتا قالطا تر زا
 لشماناننیعو رهاظ ید یسهرضاق لوق هلرلن و هکندروک هلا لیلخ |
 هکیدزوییانب اکا رها نادنوکی ودعنتس یرانردق هننک اردا قیاقد رتسا ۱
 تردق یآوعد نس رک | رالق علاط ندقرلتمیاسفآ مزارو قلاخ عبا ١

 یدروس لی دض ع ياا Es ن r نایک ا



NEUF ۱ * 

 | صوصخا رزقم یس هک ( یر اذه) هروکهنسناروت مرج رک :ی دلیل

 نامز قوج هک هدقدلوا ررکم ینارتعا ع ون هلبا یافم یسهلوقم سبک !:اذه)
 یکم وچ رب اس جد ینارون دیشروخ ید هک ماش ماکته نویمک
 || یهجو تهحو یا مرک ۱ لنیلخ ترضح مرچالف. ی دنا بو رع

 ]| لوفاو لاوز كموج هک یتعپ ,یدید.(اقینح ضرالاو تاوعسلارطف یذلل
 ]| ندا قلخ قبضراو تاوعسیمهجوت نب بودیا تلالد هنکو دیا .ث داح
 تودح هڼعدق تاذكنا هک مدردنود هراوکو ت مناص

 8 :عو ریا لاوز و

 (نیکرشلانم انا امو) يدروبب نا قلعت یسهرهاظ نیع كنتاقولخ هنن اش

 هک بوک یدلق وضع هنپ رفآ ناهچقلاخ یتفاقیاو نامی لاک هلیایس هيض
 (مظن) یدوفوا یتاسیاوب هللاح نابز
 مدرک رظن لد رهع یورهع یزور رکا

 تیور هبا تسه هک یهجو نادبنج مدرکن ٩
 1 ۱ مدروا ترغ یوسب ی ور زا هکوک تروصب

 :ا توس لد یوو مدوب هک نمزا باتور رخ

 تولوا زادر منم هدلاو یدقیح ندراع هک ما از[ ترضخ ةصقلا

 هژّرآ یردپ هاو نیخروم صعب یدروتک هس ناخ بولو بوبارا ییا
 جم اکا نادتف رط دو رم ادام یدردلس نوک لوا اچ تععح

 یدلنا مالعا ولد هلاروهط تضغو

 ۱ .تاعص RO AOE دعا تامالع ضع روهظرد و

 اا اها تاولص هلو لیلحب ترا مک زوووطسبم هد سنا تاک
 لیلح سلاح هاینتسوا یرب مس لیلذ دورغ نوکر نوکه عن هرکصن دقدغوط

 هاب رک نم سعت ) یدلصراص هد ش رب بس لوا نیزوسک ۱ نکیآ
 .راکنا هنج قلاخ كيهاربا هکییعی ی دلدیشیا یسادص ( میهاربا
 هدهد لوا ا ی دلتا ی دلوا ر رقم یسلواكاله كنسخ ناسلبا

 لاه زاوا یدیارطان هدسلخلوا هللاکاب لاج كنس هد د رونو رمضاح

 یدتنالاوسوبدز دیک هاربا ذر و دنکیسهش وکر کجا یخ یدتشدا یه

 کو دبا مک ھارا یدرببنوک هب هنهکر ھاشم 0 دک دید 1 زل جد لوا

 فقاو لاح تقبفج نیمهم یدتلوا لاوش کاو ی دلراعصا ویدروص

 میت :دالوم وب لاوحاوب هما وقرا صغ . ی درب و اوج نیز یربره نکیا

 چ رهاظ ۶



3 3 iê: ۳۹ ت 

  a FEتوشلبوس نوب یش کره ازت 7 ی هاو ۳7
 - د اتم موق لا هک كلوا ءاک ی دلوظ هکلام فارطا یراب وکو

 کک او ےک و وف اکا هن راعص نیک را ن رک ل لخ
 هک دلوا هاکو نل لتا نقالطا تراهرلنا بوبلاتط هرقو هرهزو باقآ
 ) یرلیضب و رای دشنا له دس دن رب هر وند (اتانآنم اندح و اذکه

 راب دید لؤا تل اس هنگ رط مزب ةدنس هلا تودیا دش هم اربا ثیرمفح

 | (نوک شنا« یربیاموقاد) نادنن اف رهوکنابز كترضح لوا هکالاح
  ۲یدزدنآدبتصد هن رااح حالصا هنن تلد جم رلب دنتشد | تس هیط هک:

 | ى دریا بس هنیرلتوعد تب رط دنب و حتت نینلوا ولا لوزن لق |
 هرکه نشا سد نوا میهاربا تر جن هکر در وطنم ه دافصلا ةضور 1

 | ی هدلاو هنیستبج هرمشط الصا یدلوا نک اسهدراف كيزات ےک
 | نکاس و قفم ر دام یا تویابا لا وس نوکر نح یدعرو تصخر

 باوح یم هالا دک ادر دیمراو ید اعر یرغند هڪ نعودلوا

 یاروئو سو ماع قبلا عسر یرمغ نادنوب هدید رو یا هکبدر و
 نجس و ا نوا ن اتش رش هفت هدگبراتراغو کل لکا رعم

 کم بنزول زراو قو اوات بس دنار ونو نیمز تعسو هقول ۶ 32 روم

 هش زو بنز تن ةشوک رها هل اسلا ع ول یو نیناسب و قیادح نوک نوک

 || هرکصدک دل یلامیوب لیلخ ترضح یدردلب ردقوب تاهت هرو نب رق
 كل د هب هعت ه دن الط یاح هلوقم وب نب هر و دنکو دنکو ی دلق توکس

 قلو بویارایفزارو قلاخ بوقبح هرسثط نالوامزال زدک رک سرا

 هرشط ندراغ یدلوا یدتک یسهدلاو هکنامه ید در دلا نتعیفحو

 مرحالق ی دتبا تمهل اح هنج رفت لر هدا موج ه دنشحا نیک

 قبل رطب یوچا پول هنب ز دلب ( هرهز ) کان رظن م دحوم ن د هلچل

 ز دیعوب ملاح هلي ول هک نعد ی دیاد ی دوم ک ماهفتسالا

 لیلج للخ یدنولوط بوراو هلوقا دح هرهز هک اتقو ی دلبوسوید

 | نی نحو نن یرلیجلولوط نب هک ینیعب :یدروس ( نیلف الا بحا ال )نیک
 هدعب یدزویط هنحراوج تس هتکن نرزحردنیا شاپ رانا بوت دنا دوم
 یسایضو روئروفو هج وب یدلوا قلعتم هنباج(كاتات هاه ) ندیشرظن
  7رارکت ندنناسلیسهلک (نیلف الا بحا ال) یدلوب ,لفا دنا نکا زرق

 | روهظ ندروجدو تاط *هدرب ارس نر ونرت تاتفآ هک ی و نات رجا

KIT 
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 رو ؟بوروپ ( اتش كع ینیااورصییلو عالام دیعن تاب )
 || نیتسرابط نوڪ هعص نهرو انغ نوش نايس هللا ج لو

 || ورد نيس راص نوت هتلالض هار ندیتتس-قی رط بوبوق کقزارو قلاخ
 ر داق هباوج 4 هحو رب جه هک, چروک دز ږیړد رویط ر ۍاچچ و تلغع

 ر دلکد رداتم هال باوجرب یربغ .ن دن وختو دیدهت هلدنع .ر دلکد 0

 | ی دید (ارلمیرعت او كنچرال ننال مهار ۱ ١ یهلآنع تناتغارا ۲, |

 | عرا نددابع هت كج هیایا بیعرت هعنم ندمدوعم یخ ك دلاو نت يعد

 || تعارف ندرزوس هلوقموب هک هلی وش, كح هدیا دنب هکی ر دامو اکب وباج لواج |
 || ودن رب ریو کازج|بورادروس ندرهشو نیرهدیا جر یس نیش هیع اج ِ

 || جاماو یدرزود رلت یسودنکرزآ هکر دلوفنم جد وب :یدلق شب وک ۱

 | تمروتک نیس هک | بوتاص هک اب ایحا ,یدردبا شارتتونوب ن دنرموا

 قاوسا هل رابصیدنلا. یدزپ رهدنوکراوشراح نی اژبا تربضح نوا
 هنلها هن اخ یودراو رقم کو دلا رضم یح ضو عقاب رو ویچ هقوس

 || وید دولوارادپ رخ هرانوب لقعیب یفتق رول ایک ی ږلت نالوا تدب یالب |
 ۱ ل ملت ) دعا نام ی چروک ْ

 راد اس هکدیتسربن تب نا یو دنرادعتع چت نامد رم ٤

 هدنددّص كع | اشا دهن ندرلندشیا 4 یدراپ وس ززوسهعن هدنم و هفم

 AG د اسکو نى رازاب كرلتس هلعب رطو یادردبا تعارف ن کیا

 اد فس رابط اعا د: یدرینا تیاصا ن د لیلا تیزر ضخا طاننک, هم از

 مدد ارکتیلطویدرموا ک او ا

 : ( هفاول )

 اس هب تیر د هلماعم تروصر # راکنتنر و تروص هنر دهنامز ردلوا
 ما نهرا كعد هن نس هاو اب رز آی ساباب و ره تش راک | هکدنچ ره

 نی شر دنا تماقا ید دج نیدآرب هقشاب بور و لالتخا هع رل هدیعع
 بود (نوفک اع اھل تا لیناعلا هذهام ) هسیا لیاخ ترشح : یدزربد
 نیلصاصت وید نتسردبا تناقابع بوناص هنسفرب یرلنوبزیس کاجول ردن
 بوشود هتلالض هجود باط بویاط لب ید هک عب یدزلوا ناخ

 ملاوخد دم ند توئوط مزونس م و کا د ندزلفص کک و دنیا دونعف

 ماو رذآ e هرخالا ی درلب روس ولد یمزلو نیعت نکته

 e gpa رج r وب یوم نا



 یلوارداق e: EEN یدو و و رد | یدید

 (نیلاع ہہ اکو لبق نم هدنیشر میهاربا اشنا دقلو ) مع ظع نارق تح

 بو درا باطخ ھن ردام نوکر هنو دی نا لایت یی

 ر دنب رو تب وا رط یکن وب تیس و مغر هسیقوب ر دفیطل یکی شب

 هدد درو وپ د یکرضع كد دیو ولوله رح و i دب

 : ربک اجاب نادمزوب ےب دلرشب كيس یدلوا یدصتم هاوج,یسهدلاو

 | درزا كاب تلذک , ردک اپ و فاص ن دیس هرهچ كاباب مرهچ ےب هک تن
 ۱ وید ږد هډ رک هجو نم یتروص ك دوری لتس اکا ر دهنجو یهجیف

 | ضو دشا یراباوج وب هللا لیلخ ترضح اماف ی درب و ,باوج

 مبا د نس كنبس رزآ مردپ كماباب دورف هکنوچ ی دلی هابیناو طب
 هر ودنک یجدمااب دعا هبحو ندماناب یودنک دور هکندن نیسم راک دزورپ

 || یدیدنیسهیا لماک یکتیح ودنک تبسن اکب دنس هیت اهرک نس هروک
 ۱ رعحو لالو كند نوک وةر الاپ ,یدلپا مزلع ندزوب هعن سم دلاو
 | یراکدیدردیا نردروغت یی .ی دجا یرسوب هرزا بولوا.ل الا
 7 رزوس هژوعموَشاکب يک ازیز نجا قیقح یودبا تالعوا تس ها دنزرف

 هتربح اع ززآ م هک دید یدلیا ناب(یزارښس یودعشب راتعمزب یدلیوس
 ترالک هک هی كعودروصو رد دنزرف هلوعم ب كکودید یمن دراو

 نیجو شیرکا حارا نرضح ید یردام یدروص و د رددنس دوج

 (مظر دتا ناری رپ يی یودتاافتخا هدندالو

 مناوت نتقهدو مناوتن ناهکح * ع :اوتن نتفک کنش نو راد تفترس

 ہاکی اح هلا بارط ضا و تریخ لاکرزا ی دلیوس اما یسنوردزاز ید |

 یا رس هنفیطا دوحو یک ودراو : یدلرغوط هو اوا ٹرک |
 تیم اونا هدن اهالم نیس راتصبالاو تولقلا.تلقم نکالا ىج دلما ورک |

 بولوا یسةتهيشیک ودر وک یدنزرفرادید رزا یدتارادیدب یدادو
 ( ین ۱( یدوفوا یی هعطق و هک اب وک لاح نايل ۱

 لکد یرایتخا ك دلا هلتسح × میهار ار زا رذآ یلکوک ا
SE.لکت یرامش كنا دورغ را * مک دقار  

 کل ۳۳۹ لبلخ یدتوط قالوق هنسارفا ح ور مالڪ هرو رضلاب و

 کی ی دروب لو دم یاس هني ردپ تک یونس. هن ردام
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uسیا اهر ن سايا ب رم رس هل ۱ هلیح هل دس و ولو کلکرا او  

 هزاهب رب یر ی دشلقا یت اھز ل جن رعبض و کناه کازا یی ید

 نعدولوم هکر اولن هرات نالوا رغدوهس*راو هتنلا تور وکو دنا نا

 یدیشعد هلیتروق ن دنضقو زوقل دوژم کال واود فو وا مس
 تقام بوروک کر ادت :یدزغوطثوزاوآهب هيلاخ *هراسغع لؤ دت

 دی وز" ید اک هه هاچ کز دکد تا نانهس ه ابا هل ادع كلم

 غاصن تب هتک دید ا واڪ رز ووضوط هن بول هلاخ مص ْ

 ئةر رپ ندنایحرتا روتفر هلا ةع وتس ضا راو دوګ زو لفرعصر هک وا :

 وتد نوع وظ هشلدلوکدی دروغوط روز یو هتسطد صر ر و ظلم ةا

 هڅة زا شازافر یدد مدرو لس کا رود هلو هتسا نکعاح

 زونطروق وبا یخ ی درادلانا ندکح رکی رزآ یدززشوک, حم شاوتروا

 یدزوض در هر ی دلتا دج ودرشلوا صالح دم وا الت رب هرم ا

 لار روام دف ورد کشف ون م ایه دوا رز دک اھ کیلو و

 هکمز نحاس هشوکرکعو هکر وک < یش هدد رو تل وبا تدر ۶ ھارا

 یی درب و یدک ناهز یدو کی اللاب ی دنا تمنع

 (ظر یدعس ن نط یزو تول وس

 لاس ك دناو نادرایسب و تمه لرز * لاح بععاتص یصنا ادخ رک كش

 هدن وکی ترمن شام یعو دلو هد هتعهرب رب رغ یدعلوا شابف هلاعطا

 هد هتفهرب ول یک یا نا ییدتبا چ کچ دنآ رب نایبص داشت یدل وب

 نالوا سیم دل رب هدولوم جازما علا هل لانو, ئ د رولوا دهاشم

 (ءددروک نک صا هلن ذل

 زام«یسللوت انو وشد كم ارا ترموح ا ن کناتس ی رل اتع

 ءالتعا هک ع ٩26 دنبشلوا ررفم دیار هیت اربا ترضح توو نزاع

 | ندبعناوم ضعي هکیدرولوا هاک یدینل و ید اناواو اتسو انامزواناذ اش
 1 لاک توقا لتئسعو ریش 0 دتماهبا كرابم یدرراو هنناب ا هل رکس ینهدلاو

 4 لیلذو لع ردام ۳ للیلحا ارا ترصح هرطانم و

E EBEاا  Eدم رج انس ا  
a 

۱ 

 ۱ هلا یردام كللخ تروح EE هماع و ن رستم رک |

 ردشمروص ورد (ی ر نم) هکردوب یمدرظاع لوا
 1 a هک نعل



 و

 نا هتشیا e ا ۹

 هی سوق دورود یدلوا نایعو رهاظ هلر ول رب عولط ناهک ان ناسر |!

 ةدقا رح ران دلما جادا تویخرب و م دنا ننطاستحا الضا نایدلک |
 ترضجوداع اماق لبد ز داد ودیدفوط هدنعاسوشا هد هب رق مان انآوک |

 رهاظ تللم رب هلنا ییهل رضا ی دخک رشط هلا لاج تارظضاهکصهارا
 ناد هد یک مشوا هعروق نیفاص «یدلیا ههوبنا راغ رب هلتلالد بولوا

 نداد لی تقوا ج اتر رکد اخه هتش نم هم دان
 نالوا تانک هلج عضو یدتیانتراشب «رداجنا نی ڑکد جت ےک اصوصخ

 متهاربا تربض> هک اتقو یدتکی دلکج تودنا ماست هپ ودنک او |!

 ایست مکا وک طلواقم فولوا رماح مزکل تربحب نزمطج یدعوط 8

 یتازوضابررب ندنر لحن تنح هتک اب منج تویفوا ناذا هل رلقالوقو

 هنا تلاد هک لیچم فام لواو یدلق تم رع هیالا اع هدجب: یدزردیکهماج
 راک ز وردعت یدینمروت*نتراشب كندوعسم دولاومو( یدیشعروتکهراف

 سنومو شنا هلال سیلجنادزب نما ی داوا رود ن دنن الیلخ وداام |
 هدننام وب اماو+ ( لیلطا لنا چو اذک ) -یدلوا اذع ندنروضح _بولوا

 نالو ر درع لارا قالتخاه دتکو دما رادقم هن لاتبعطا نابلوالتق |

 رادشیلوا كاله نافطا كندز وب هدلاسلوا ههلوق هجلنزآ هاف و اشتک |
 راک ظر جاق دور رادع د ی دن ]وا ل اتف دنزرف كت یدب شعترلیّضعت و ۱

 هر و دنکرادقمر جد یلتع نکل ی دار اهتشا كرش لرفاک هک درک | ۱

 لافطا كس هنو راعسب تسارح یرانزو راینس قذف ولکدور دا را

 اد یسناراکزور ناشی رپ هلمامو هحون خب زردامو و دو راک اخ هاتف |
 مدح وغ (الوععم ناک اعا هلا یسقل) یدلبا رکف هک نیکو دمزب و ماف

 نودا ناغذا اما یفودغوب ناکما هعنم بواوا هلهالا تادازا هیصف و |[
 لج كنت وتاتتهکو زا امدعب یدلواهرزیوا.ثطستو دنن در ودنکو دنک |

 كکزا رک هکندیشقا رفع یر دو لو -ندندالوووهط یدیشع ؤط |
 قح كل ادورف نور دلس قیلج تیفیک هیلبا ۳ هدورم ثوتلنا هسراخوط |

 یدا هزز وا دهع و یخدیردام ی ک ۱ هوا شا تیاعر كم ونان |

 هنحوز نغلوا فعاضم ف اعضا تععشو تجرح هدردام تلح, نکل ۱

 || مشا هاچ ناجم هیت ي بمب نو وام |
 روهه هد هد گیس قیر مهم 4 دیبا لی تهمت او و4 له تچیاططام 3 تشک نو هد لقب ۳ام باک ادا وا هرات IIS ۱ 7 نسب TD درج سا دمو Sr aS e ید یک ۳

 جوش ت 2 سسسربسسب

 همن بشی جن
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 <. و
 ۱ روظنم ه دنرللا یرلبال رطشا هوا نیم ر وعع)هننک ورود هلاڪ ۱

 نکیا هرزوا روفوم لافتشا هلتفد لاک یرب ره اه دنتیف تراس قیاقد

E PSهم وا كر هت رک ید انوب یهما هک هان و دام  

 هلبا ارات صعب هکرزآ یدراو هت زوب جا كن هزاوزد نالوا ترق
 یلکر,ندنسفت یدروک اھت یس هلیلخ یدنا لک وم هنطفح كنوقلوا

 تكنتروع نتغلوا ادب اهتتشاو فلط شمالوا ادب هدنرگ ت دم و اضاقت

 بلک لصاح یارب هکر دعا اخ زب ه دنزوب ما كوف یدراو هاب

 اناج .یدلرغوط هزم هک یهاربا ردأم بولوا ررقم مات ذ ذلت ندنیفرط
 دادتم الا رها و رعاه اغ رمز ر ید وق دان رقرب ندنس ٥ز نیسعم

 لیمو کو و يش هګ و یذدشود هجر زوله دوحولوا هتسلا هک دلدیشیا

 قو نیلاعلص ,نیحاص دلی , دیلح لر هسد یدمر و هیت ادح

 الصف-یلاحمقاو یدلکهدورف :یارس قر هلبقالب ولو ودیدلوا قحالوا |
 یخ ا کو نیر ایا دو وادب رغ نیخزشو یدردلح یدک || ۱

 ۱ لیلخ ععارا مج ۱ هه اد اصلا کادر نفر دون تاج کو کيپ شمالق

 | ز دلب شعوطو e یادبا لج ر ونز, بک وکل وا

1 

 یتروع یدرفرب ج راب دلقوب هل ماعا هکد نه مالک لضاح ی دلکد

 تقو یراب هبسبیایدلوا ناکما هع ند دیشود. هجنر رالی دوب ه دن اب

 رلنهاک ذعلوا یضعنم لج تدم رابداعاط ويد لهدا تفد هدشتدالو

 لاونعم را دنر د هرزوا بارطضا یک ت روع شعوط یسیر ورلمجت و
 هد هک نالفه,د هتعه ون هوا تولوا ناردنک لکا تادم ناز هرز وا

 تفت درک وب رلپدرپ و ولوج راست وند ر دکچ هلکه د وجو ه دتعاس نالقو

 فوج مينا لل ردام رثیدتناتک رح هرزوا طاتحا ی و او

 a تادا زانا یدتا ادب تار طرضا ییلک هل دورع بضغ

 ذ راب ال ررطسا نامصتم 2 د هحأابص ها نایت يک |

 (۔ےطد ) ناکتقدهدناسح تاعاسو قیاهدو نارکت |

IEEن اک یی ی دنلکو هلن انداح  

 LE هلم مک هغوطران ندعوط نوک

 ختم "هدر د م 3 نی 9 ره هلا ب



 مس سس سس سس وتو یو دن

 ها مهار aie هدیک هلوا ل ر 2م یاودكنادناخوت هرو را ھت هلتقو

 هک داانا ةدنیح لوا ناچ «یدتنا.طالنخا هک هلدورم خام طاتحا هلا

 درا نظا لج اھ یدو دراو متا کرو یک لوا
 لوا منعاح دنا لک و مز ناددارط ما دولا عضو نروع كیکره
 بویر و لا هسبا ندروکخذ .هیلنا هخاسم هدقدلوا تان ناغوط

 ینلوا لع ةلکنا را گلی فسا ىارپون ۸:هک صاوخ تحت نا نلف

 طاب نیلکومر وءا یر رون یک نواوهو رلدادلس بحاو هن ولتماد

 نیعلوا رمتعم رعءا رب ند دور٤ ضاوخ از لا نالوآ مهار ردپ اما ایل

 وب دنوپعا تعماح هللا یتروع هک ی عی ,یدناوا هحابنج هالنصوصخ لا
 ھال , ی دبلق افتکا هلا هش ا یدمتوق لکو مر صوص#

 لوم جبرا چاہ نهال تلڈلرآ
 اضتوا رولوا در هپ یتا ردنا عم هسوکه ن

 تانا هرکه دو د | ین اع دم وب
 ارج تو تو دوو تاکح

 س ا ا ا ی ی ا ا س توس

 9 02 IDOE LL IORI DA RAL arg سر سر RN Le O NAE EOL CAKES ایر هرم

 و قالخ راکدزر ؟د۱ مرکی نآ تما هارو یر الو تی |

  eدج لاضو لضم ذورغ نامرفا لافطا رایسب ن دش كال هو محو ||

 قدا هارن سچ زارو نالم را هطففن ناکا ر اک لقت
 دوواوم ف دنکر ایمان تک ی اب دو رن نالکوم ه د هتش لوا هک دلف ناو
 دلو كادر رب ندرغاصاو ریاکا راب دلق دوبان یدنزرف كی کش و
 ترضح هکر بد هل وت نیخروم راک | قافنا رد دعا سا رخو تنایسص

 هلقافتا قاذو تلالص هنهکمدنحاتص لز دک ی کح هود راف جر للخ

 هحاش وبشا یاجتا هکرد شخلوا دهجو دج هو راب دلکهدورن ناوید

 ۱ ندرد بلص مادعت الا مزال دوحو لوا ماشخاو A he یھ 1

 رهوک و نير در نیلعل نود اھ دکر هک نعي رادکج هشود ةرادام حر
 رذمزال ی لک طاتحا راک دیا بید اپ ولیک ی نگاره تن

 | سام داخ ه دنرکدند ر دمتعه رکا ناننخا ند هلهاسعو هحاسم

 را نواه ین اکس لا راد وچ لغم و یو وک کک شو

 ایکو و نوکو یدّوق رامدا هنیلع دعخو هغ هرهزاوزدو ی درون

RSکا رجایی عوم رب مزدج ی . یدروب  
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 ی تحصر وفو یتعش>و

 هدیدنسب قالخاو هدیجلاصخ هرزوالاونموت یاقوا. یْالق هدنز یااعز
 یاوعد یدالشاب هلالضا ییودنک ن ازمه رهاب نشلب ترکی! نازر ذک هلا

 یدرافیح,ن دتسار قد رط نلفاع لوا هی الاوغا قلعیم هشت هجا تسهاولا

 قزارو قلاخ یدتا نورقم هتل البص هنا یساوعد (یرخالوان) هرخ الا

 نولوم اع هللا یلاعت, یدتسا نوبغم یودنک هلا ناذه نوک انوک ود ب

 راکزور هچت ردنلوا هلب و اچ د٥ د ديشج رک ذلا یا ہک ھت دایک ًاولع

 .دتع ینطلس نامزانکر دا ماکحاءارحا هن رز وا مالا رام: نورقو

 بودی اتیهولایاوعد هلغع وا هنتساوغا كن هنعللا هلع ساباو 4ل وا

 (یهلول د رشنلوا رفاک

 هلن لودر ولوا بل هل * ر دن ادزب لظ هک راهاشدان
 "كز E ا هب دننآ ررب و * هد العا رادرآ تظو 1۹

 ES ناک راو 9 م و

 تكسنعآ و یوفوا.زانا هرفک- * , رالهح ردا لج هاد

 كير هرلنا هسقو ر دا لر * نوا ظانتحا نافکاتاود

 هاش یدک ی دلوا ناعاو ند بلاس هلن اطیش دت هک داور هاو

 یصلکیره نایعوناهد ی دلو توعد هتدادع قلح تور دزود راز

 ۱ .یهلا داسعید.نوسا تسک ض لود بر تو دنا قوا تب های
 ۲ بوشودیلک ھر ند تطاس ر وما نو Ee یدلشاب هلالضا

 ۱۱ یدروت که نسوصت روّصضح هی ف ِِ :هک و نیمهعو نتلود نابعا

 هدا “وج هکیدی مروک ایر رپ دور e هعنلوق لی اا ا

 لالیمتصا رم ردو س ءوض ندنلماک ءابضكناو شالوا ادب وهرونرپ بکو کر

e?عد هلفوح لوا دودولا ول هباعو د رج دور ق شلو  

 شلوا بیس هعقاو لوا هنارحاسو نیم ج تیج شکابوا ردیا داب رفو
 ا ا یدټا ناود هرزوا لاونعوب EY دورف هضعا

 ۱ ۱ صاوخ ج از هک صام ن دنیلخ ,یدتا نابیتسا.ن ںیرلنھاک

aac lbهکیدلبا اهنا ینوعصعوب و الا هدورن ید  
 دیزررفزب هدلاللجالا مزال تک یاب لاسو هلا روبحوم یماکحا رع رلب اک اا

 / ۱۳ NRE زرد هلک هدوحو دنګ زرع

E۱ ۱ هوش ی اب لڪ ۳ دیدح ن درب  

 ی 3
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EEسم سس سس  
 ؟ )نم برتر 4 دو لاّقا حصا ردشلوعوقو
 3 E یکی ید ع (رزآ )تیز ردن ارو هظ دل ما

 1 ی دلوا نیت یر 2 يرادالو ن نامز هکناخآ ی یلاع یرادوحو رو

 1 هن راک ےظع رهت رب و و ا ,آ ندرادلوا ئرر داف
 1 بوراصیبهنادکی زن دل جو هد لواو داوبو | ۱

 ER يدراو هکعآ رادرمخ 3 آ سم اات بو ویلا ه دنآ ام ا

 و هدیوج راک را دراو هعضولوا وح هلا (دورم ۱( فوح ر دامو زاد |

 ا( كس ندنفوخ حابس ترضم یفارطآ بودا بسر رکیحوارب |
 ا در ید دف الو کیک زاب دک تو کیکر ي

 یس هاعآ ن TE ید رکدو لاوقا ساک حر < راز

 هرز ی دلوار هاظ لج ه كيش ارا ترضح ر دام هکنافز لوش دعلوق

 مات ( افرو) هد دننایم هرصب هلا هقوک نش هلرلح بول ہن دوما وخ اا ا ۱

 یدوعیلا « دنا هوس . مهار" ترضح بوذا لی عضو یادتان ۰

 راغ رب یرلتالو ج ود ریشعب ییدت(لاتسرا ییراتشعم غو اوا
 يدنلوب نعم ما کوا د دامو را لو ی اوت دعا

 نام ریگید لار قفشمردپ رد هت ساتم 3 مهار تآ كعد و

 ترک ی 0 ی یار را یژالا ا دالا ا | :

 ناعنکن دورگ هد رات یدالو كرضحو یادرولوا هد هر 11

 ل اع یامرف نارق Et هلع حوت نب م اح نب مرا نب شوک زا ِ

 ۳9 عب ر تمام ی مدا ماكحالا نقا

 ندن راخرافک و نامل ترتخحو ردنکشا نا ل مرا کک یدیشعا مک |

 نك ورس هرو 2 یاصقا س راتعوکحو لق ناشي تل رلصیص) توا دور

 هجا هيلع یواضت یضاق اال وم ام دعب ,یدینتلبا هب رغ ةنوکسم ءاهتنآ
 وید ی دلوا ننام یرام اش مالتی. بلع میهاربا تریضح تا
 ر دفاع هنسالتسا هب رغ ن دقرش ال دور هبتسیا لوقو ردبشمز

 | راک هنوک ندنوک یدلو دوحو رک هل ےل هاب ریس دوره ۱

 ا Ra ساتسا بودنا EE تا ناليم: هلا
۰ "8 

 اے : : تن ا
da oar rone 3 >3133523700 بجا  
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 سس
 سرافو مور كل دوخاب و ر دشت هب هشت نیکمنروکی کی مر تک تولوا

 بقل لوا نیکمروتک فرصت نتکلم كرو مور تالو ذوخاو یاس

 | دخ یرأب ه رکصن دق دپا یبوحأب دس یرک دنکسآ او ردسسلوق

 0 ER ضرا تولیکح هدعب یدتاررگتش او هنناتخ

 رلیضعب ی دلق داش شب رهش هب ر دنکسا بوقیج هتساش تعالس کات ۱

 یم*هلبا یعما هیردنکسا ی هج .یدبا یظعرهسش ییانوا هجلوق |
 یس هی ر دنکسا سهم هکناخ هر زوا قیقح خر وم هاش فیصو یدتا |

 یز وم نامز یزاد هم لب یللازوب هنماتتخا یدروا لا هتتسانب |ا

 ماش او تیاغ «دنامز زا هلبا تمه ولع لردنکسا هک الاح یدنروک مزال |
 هدر رک تلما ,دیهکبا یدلوا تارخ رارکت نامز دع ااف یدلو " 1

 || .ندنراآ درلنا یو اغاهح ماج ترم نح یدنواریمت ہلا یادقا |
 دايت لکيم ی دشلوط ینمز یور کاج رشتا او ی دلوا

 ||: ةلارصدا تصخر ی درب و تزاجا هن E توعیح هقارع هرخ "الا

 | بوراو هل مان لدنلا ةمود PR یدلغاط هنس رب ولر یر ره
 اج تعددو نیدمک نامز قوح یدلوا لوغنم هر داسعو تعاط

 ۱ ) مطا ( یدروشدط هح اورا ضباق

 زاوح ی ایوا س در کزا یه E ET E یار کا

 1۳ تسول هک و زا ممهاب نغم ی هک * تسو دب مهو دن اه نيمه نگ ارز

 ۱ هرزوا ینیدلوا روطسم دنر ی اک درو ید الخ اھ ۶ تدم ام دعب

 رد هد هماهد و ردشمروسر ۴ لی زویتلا كس

 ا ̀ مالسلا هيلع ل النا ےھاربا ترضح ر کر رسد ول

 | راوکززپ رخن رب لیلح و قرشا كااظع ءادنا و لیلخ كفح ترضح
 ناطاش ادا ر ردقوب تاهب هاش طع 5ا ِتلح یددص ینو

 نادتفنش لست كرلنوب اسو هلع هللا لص نطصم دج تربضح ایفصا

 رد دهاش دنند نر كنعیطل تیام یرللوا هرز وا تلملوا تولکهروهظ

 ےظع كرلنا قعن یرقلا ما ی تسلا دعاوق عفرو یرقلا ةنس یحا تح |ا

 دلذاارف یزد وز كار" (یرفط یش هیلح ) رد دعاسم هتک یاش |

 ۱1 Se لهشا و هرتسلا ےک ل دتعم یرلنوزوم تعاق لئام هغلقا |

 ESILE یدنار اج ی نکلا دب وتسو ردصلا

 *ع زاوها



 7 EE دنطیسب نر 9 E ¥ نوا باب

 رب رهو ی د رونین ا .هكتسزات روا ت ون چ وا توکه یر رل
 کج ايوة لزا راو ةئ درانوط دیدن یرغا نا مط! ربشپ م بِلا

 یدرارربدلب نچ راک یبا هزز وا اطایتخبا » درهظفاح هن اک ىدرزکۆډ

 مزب یج: یدل رد شا ہہ یع تاوصا شعب /نزدناب ءارو ابصوضخ

 رودنم قو دندزاوبق دل بخ )دا یت كیکود وبق چ از ر شالو
 بیک رک نصحر بیرق هلعوا اهدعب رپ دنشیا ید یتاوصا نایلپا

 یدبارادوم هلتعبسو یرادقم حرف روا اض عو الوط هک دیا راوز ید

 دو دعم هلعارذ رزوب یرود كني رب ره هکی ییا دوجوم جج معلق یکیاو
 هتاخولخنواو یدراقا وبص ولتاط القارب دبننییام رز هنجلق یو یادی
 دس یر كربغص نصح یکیا لوا اما ی دراقیج هصح ن دلالز پاوا
 بیرغ ن دساحتو دج یدیا ولع هلبا ان ت ۹ ناتلوا نلامعتسا گیج

 تشخو _یدیاولوطی وط لکروکو راناعز كوب وی ورکوو ےل مذاق
 قح زر يرکرا نیو ا دنا شیپ نفس خود تالف هی

 يدینغروک 2 یابی یدینعاوب هلضرعو لوظ ,عارذ
 .دنتسواودوپ ندجوجأم و جوچ اب غوق ناز هک هرانهدیدلوا

 ي هرکرب دراز رلشعد ردیراو کک و دروک هدنزرف یداوید, دنیای

 یرلنا هن وسا ادوبس حیدر رب لاحرد اما ی دنروک « دننتسوارپ هدر

 یدیا راو قحما یرادقم سراف قع رر یرادق هکیدقارب هتراتسو دیک |

 رفن راسو هليا ( ناجرت مالسإ) طولا ءاضق دعت راشمر و:باوح وپ ۱

 دنق رس ,ن دنا را زی عمج > 4ام ارج ةیح ان بو دیا رغس هلتدوع نی دلور

 هرهاطن هل دبع هلی را تاک دیدن هجو نالوا ریزد ج٣ رم ید هتیدرآ

 مات ہک یا ترد لپ یکیا هل رط وپ راما ن زهاعناهش | كی نوب بوقیچ
 یورو ا دبصق یآر نمرس لیا 3 اب 5 اجر رلثو شیوا
 نینرلا وذ كلذ بغ كلاهلا كلت لیصافتب كل اسلا باک لیبیفت یهتا

 ءانب هنتعاص دکل وق لیلا راونا ريدشعلوا ناب مر کم دوجو هبل

 ید هروب EE شیک هرالوا رلي ۳۳ ر بیند

 | نرفکا قلود نامز د.هل وقرا ضع و رد نل روک مانع یھ نینرقلاورخ

 || خاش یکیا دنجان يکيديک هشاب دوخایو , ر دالر و بقل نونو رابتعا
 .سسس و

 3 ل %
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 تا را
 هدشاملواو 2 دشاب 4 هنده اوبا رخت چ اور. لوک و چچ چک نضاوا لا

 لاّوس یتلصا كنهيازخ نیادم لواو ےل دتا فلت یھب نوک ی کر یرکب
 یکیدتنا بارخ ج وج و ج وجا د الآ ءا لبقهادق اس ام مک کا
 هغ اط نالوا ر دنکشنا ذش كرد بغل ادن ذا م ولع نکو دیا را یلهتتش

 یک ینا ماللسا لها نزاکلت-هکقدلوب نطلق ضب اه دش رق توزاو
 داشتم تودبا نتوالت مظَع نارقو"یدزردنا لکن یشزاف لو نخ

 یرمیدلک ن دنباتج انبتسولا ربا هکرب "ید رارالق تدانع هد باتو
 ی رلکد ساکت دژ جراوند لوک فنمات نیتمولا زبما دات در اک كاد ردن

 ژل دروص ود رع ا ةع وو ر د معش نیل اعلا تر دمیلخ حس لدراوک

 هعاطرب فود دنا "رلت دل نه ودردا ماکحا ءارحا لهو هو

 زیلاز و هک دن اع وطقم لتر و یدیغو قانا رر تشب الّضا هکقدزاو
 ینا كنداو یم کاو ىنا عقاو ه دتشزرا دعطقرت نالوا یصرع عارد

 ی با عاژاذ شب ییرکب یکلولنا كنوتقاره کیا راو کو کف کا ناد اج
 هلنا نسا هدعبا یدیتتاسیا کنم هلن راغ "کنه ناد دندح یسلک

 دشرد ر یسورحا ی دیا عازد یللا کاکو ت رب رھ دس٤ التف

 | قرار غو ىدا عارذرتشمرکب زوبالوطاۇرابناڅ یبا لوا هکیدنادیدح
 هدانزآنادنتس هن رح یک رار وک یسوزاقوت ل دن زد لواو "ی دیار

 مفي ودق لو اش تعنص ه ینض هک ان وک ادا ند دخ اک کسا

  هادفراهنو ی دیتشمراو كدا هلبحب سآر ات یعاقترا هلا قد رطو ۍ نا

 | یدیتشهوقآلباقحا هنب زبر کیا هدنفرط هفرتشره هکیدیا راو فرش
 | كسر رھ یدنا راو یدانف ینا ةکیدینروکوق ندرزوعر هوا ندناو

 ییا عانشرالا ره اط هلبا زادنفلوا کلک تکو بو عارذ یللا یضرع
 نوتترایدن هدنرزوآ كنوشلواو "یدنا هک زا دهم دس رد ات دوخ یر هات

 شب یرکت یدافوت ندر و یتلکلاق شزاقرب "یدززوط دنیلکریوزوا
 دو یزافسعازف شن ندلفف لوا هل و ی دا رّزقم یعافترا غارذ

 عارذ رشنکیا كرب ره٣ یدبا نوزفا نادلوط لفق لوط كن کیدا راو
  نوتشزا قزل شوا فتو یدبا نوم تک لوظ یرادتقح

 یاهم نادغیز نادل «دزاود ئ د١ نوکتَرش قلعم ناتفمرپ ةدئادق
 هت یرفغ نادرلنالق ه دنتلا نن دانضعو یدیشلنضا هرز یک ی سدقلح

 < باب خو
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 | گرفت لا لوا :مهزد فات “زول او راس ذ كىش "یدشوف شا لونا :

 نوح لیمح كهچ و هداوز و داز قال زرپ و هر كه رگ هاب ۱

 | بوریو توتکم هر هلجبو ی دلق هدامارتاق ولتوفولچوک سار زو یکتا ||
 : هکندردنوک هلعاعسا ن قعسایحاصهشدراند هنو مایار نم رل

 | (نالیف) بورب و كنس#هزب یدلوا قدلوپ لوصو هتک یکم ( نال) ||
 | هننباج ( ناخرط) یکلمازنح ب ومرادنلکا یچ د :لوا ید زدن وک هاش

 | تخازتسا:اينروضخت كلا. هکر نوکرب لوضولا دعب | ىدلق هناوو |

 1 نوک لا یجرکی هک ات :یدشوق فوقو لها رغب شب مپ با ۱

 1 هلق زط و کیف وی داف نتو لدن هز زوال اونهو "هد هریتعم بنکر اشو
 ی ماا بزودی رفاه ا ننزفلا ود یدرتا هما توله خاک

 | دعوءاجاداف یل ره چک 3اک اب یدل ا ٹاطقخ دن . رکتسعا 2

 es هک حب ی دیک ( اخ ور" تعو ناکو اک در لج و
 || هتنهلوا ماع م دعو“ هکناهب ی لوا يبس طعم لنالاغفو اعا وی

 ۱ ۱ | ماوس زار كنادخیراب اصوصخ ها ون اتو یاولقس ۳ ا كر تی

 أ ی)صانیبنا_یدلب وس وبدردقوب ههش هدشعتوق و البصا 4 تعلق داۋان

 || (کهتسادس- تیک ید مسن لصف») یادشک "نم کلک درب مالی تال

 ۱ نرم جاوجأت موق نام عدد ر دق و ههبش هد دوو لاو کیلو نخ

 ۱۱ ردتکسا نالوا بس "ناب تیاهب و دتا هون شصت كوخ ف کلوا اس

 ۱ ردرانبا فلت هننا نیشزومزک | :دیم وز نیما دمخ یارک
 قلاو :ن د هتضامع و ملل کر دارو طا چ ماد تلاماو کلا عشلا باک ا

 ۱ کمد میان چ وجاب موق هک درو کح هعقاورپ «دنتفالخ نامژ هان
 1 رازق یوب كاا نالا نیادتعاض ایسا کف راج د ھل ڈیز

 23 ت تا

 SETI اب ره همدم نیک

 1 | رفغ یا اچار مان («ناججرب ماالتس) نادراک حاس مزال | م رو °

 لس تولوا هار كلام نکو دف دراو کا یدزولوا ةد سانا دناهزرا وا ر

 هصقلا :ى لق هنت مک یزفترفاسم ك هلڪو اتو یررتکت ةع هورتکفا

 هلبا ذات رب اد هر رس تحاسص :ab نوتکف دنهزآ حلالا

 | هلا هه رک از هک. كلوا یهنه هر دوش ضرار واو تاون

 داش نوک نواب شد یورو لب دلت هماعظ, یاس :ییلاو

OTE ETS TET TT 

 3 م 7 7 3



 SSM جد دوی ین

 2:3 1 0 ها

 2 مد

SITE 

 ۱ )22و :قدیلروب هری کام یسعاب دسر ہرا ززو )دل اوت وا اک نع 3 ۱

 1 ٍ | ی اکہ نر درا ایرادنید هاشدان : یکهدحوختأب ارش رکدصق,نانلاوا نام :

 ۱ ۱ کلیدی و ترا ارج هق هبن رپ بوقاد رج طع بو دی ادیب سلکروک هدعب 1 ۰

TARA TX 

EEN 

 سس کاخ .یبنل وا معرت رارکق هسیا یدااق کڅ اروسو عنا ااغ ۱

 | ساز ویچوا كی یکیلکسکینو لیں یزاوید ایاط رع شرف یللاذ و
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 ین اوت ااا هنو تبلفصحمر 1 ۱7
 ا | هنو“ ر راوید_كنازجا نجاد ا متن او .ردفکد کم خطن ملا دس

 ۱ .هرورضلاپ ئ لتا نولوا لک هکر از نیدفلاج لمع یلیسلاق هلعافتزا
 1 یابد كن رخ أتم ء لیگ ضعب وپ زاغ رف ن بچ. ران ۰ التغا ودم زال

 1 | لا بک راس ) الت وکو تنه هد

 ۳ 1 بیو دجد 2 77 صوت هرو لاجا هب ۳۳۳ هلی ۱

 | هدایز کیدا ټوټي كجوجمو حوجأ موق یدعا .هیلبارب رم
 1 | دادو دیلز : لصتیرايذهدو,افج ههللا داعکءد دودخب لوا ؛یدلوا
 1 تا کیا تون لو قارطا لوا نینرتلاوذومنکسا رک دلار یدلوب
 | هوبنآ هل وهنصو عفت را لاک هوک,یکیالواهکیدلوب ی یع»یموب ه دن ایم
 ِ | یول اهن اھ یز هجر دقت حج دلخا مپ ساد فوم ام دکا ابر یدا

  یدیشعیا رویص ها هدارا صو صج اال عا ئدى والا( ند ی مدان و اهر ممشم

 || یرهاظبیس جج لول. یدیا ق :اعتس|ناجز دیک ات رد حج دنا( اخو

 | چچ نلف نچ ی شابف یانیریچب نیما ود ودنیکسا کیری

 ا دوپ كلا رود هلتاغ ةجئراو ها ی, نل : دزاق قلم ےل دنس ال وا مرحالو

 ۰ کا لا هک رلب نا رک ین لس ابا با رلتشاط هراتکب كوس كوو
 ۰ | داچو کیر ېړا ندرقا و ندروع هدعب ئدلوا رار هسب روط تغاط

 ندنناجیکیا كنيکنیس ناوپد لوا راب دک ود
 ۲" | نیامد زلنا اما تویلزو

 1 | كراوید یردشلا ها یریرچ یا یک ندرقایو ندروعلوا

 . هاوقلواو یدلاق.هننمم شد تالد بولوا راو یک اونص هاددناخ يا

 ی هو | :تشعم نعود كرل ا نوا دی دن دیس



 ایفا

 هدتععحب ۳ تی EE 2 ES ( 7۳7 تحازو

 ةر و نما هفاط کور دروط بم ادل ا جال اک ردراو لاوقا چ

5 3 
 وم و

 ندندالوا ج ولټ رطح ن تفایوزنوا یکی دتبا قیمت نیخروه صعب
 نکیازغ د شوج هلستحار باوخ مم١ ترضج نوکر تناهن, ار اللکد
 الغو لج قح مدقدلوا,طلتم لود اراق ہک اخل ئسنمو .یدلوا مالتجبا
 زایتحا هبا نانا دایدزا ان العا نتریق لاک بودا قلخ ناد نه لوا عوق لوا
 مالاوتالان د رد هلهجو و قحا ق بارق هبا ناسا ع ین خ سی: قادربو

 جوحأمو جوحأ ردیس هن. اط زانات هکر موقا هجو یدس اما ردلکد

 نک رک وو + دلو جان زاناتیچ راک بشی دا
 بویلوب لوصو ,ةنعوق درب رلنا :یدلیا ات ید ,بوراو هک نیترتلاوذ
 ی دللوا دوت نس غا دانا نکا چ یر هلج زن نق یر فا رطان لزا
 هلطاب و ی.دیشلوا ءاینب هنب راک دتیا رت هن هون: یل دلت هان | یخ

 مان شاید ر ناو ىج ون ترضح نب تفاب ج وج او ج وب
 | الوا ی هلام *یضارا یراقدلوا نکات ال اہ هکی ذلا راو یلغوا یکیا
 رار دو ورازا یاصفا تیولاغوح یرلتز,ذ هدعت راد شکن تراک

 کیا لوا یتسقزوعط هبینلوا ضرف كولب نوا م دا یب عاوچ هکاضر |
 ر بفن ص یکیا مک هر وب نم ةقناظ هب طول | رار دبا قیقحم مت /

 ندنرلحما رد هقرفتلاردان یرلناماخ هارع لوط رد هقرف رد رد نجر هو

 یک مدا یب ر اس نلوا د رع هعهروکینیدالوا فن كيب لقا الف یر رک ۱

 یرلتماق لوا فنص هک جت هلجو نلوبافو لاوز هلي اهریصخرابعا |

 یسنات فنص ردکعسک | ۱ هجا ف ندنااض رد مرک ما

 تباث هللاسطوا خد ینا كنبنلندب ردرکس شیمزک زوب هتنیراتماق,الوط |[
 هلتماق شراقرپ يزصقا لا ر دیر هماقلا رببصق هكى لاب فتص دوزكوملا |

 هدنراتیام هکر درهاظ هژررعم لوط هج ردو عاد د قرق قربک او لوطالاو

 وضشراق هرودنک ندکر کو ليف ردرادوباد شوک م بلکی سا كنهرمزاوب

 هدشر هشال رارریدلوا نع راکناز جانبسو:شوحیو ساتجا نمهروط
 عياض ليم ه دک دلوا یرب ند رودکی ج رزروکهراوخ م دنریاقدلوب

 یزونبوب یک یرلادغ ایکا رارالق نوبت ہرا اهتشا لاک توبا
 یضالتخا امکح ضعب هک هچرک ۱. ( دی تفتص ) .رایپ ونوخ راک دیو

 بت 68. مه



 رز طعد لاک رب دش 4 هکاتقو یدتا تاقالق 3 قاتا تک ر

 یدنا راد دکھا یکی ود روک للیلخت نرشهخ" رک ۱ لثه وق

 نیس زیب نون یسامدن .یدلق تتفاوم هحرکا یی جوین یاتعالا دب
 وا ناو اکب نکیا مد تایمر الا تتلو ول حر هل ونک اد
 ال رظ او »ی دنا یرلت هال لاوا مک الاح یلدا و ناوک ن دلکد نا
 تالوغ«لیصفت و زلیدلنا می ایبش ام دوو رس تس رلتدلک ههللا دن ڪس

 یدلک هغ رش سی نا سکا زدنکسا نوت نح ید هدتناوورت ردکتلفرزا
 سرک ر :یفووکل وهم هک فا اب نلیعاتساو مارتا اترتشخت
 هلا نخ نام هزووصفر تبع ىکا زت هدکد ید نکشر شاب قدتهع هل هبا

 ود افق نان یارک هن كلرتتسوک نککسم هدنرلک دید زرو اما ھللا ترتغات
 هل حل ا جوق: ښار شب ناتشلوب ه دنراناب دیش هلاکف ق "یتدروش
 | لیعانت| و ھازا ترضخ لدا اهب ندو یشلک هن اس)

 ینیردنکسا ئال وسر ود رد زونآم فسا TT ا[هیلع

 هنجو دی ۍئدلف دوهح ل ذب هج رار ق زتو ھت اوبد ٹال تبضر
 ارهتش حظع هزاپ یکنا نوا هدررب_ینادزک یدکی دلکع ر دنکسنا

 (یرطانیترتلاوذدیلح ) یدوق هب رذنکسا فان لنت ةلج یدعا نزاع
 کر وات و هت روا لباسا ع وطء ول رک قا تاع اک هد ور كبر

 ۱ مظلومو قله رتزاردهابش ا یلکوس جد كن رازوک

 1 نامش هلن یعتص تالقان لز عداو یس هدرج یعاس هداهحو اغ

 للجو مو لا یتا قاقناو قدصل نس هلَصو علاش یشساعم

 | یدازودایهجلوق یدوعسخ الوم یدیاردصلا حسو را رهشو ر دقلا
 ۱ . یزلآوتل هر الاغ یدیلوط ی رغو قرش هلا ادننخ نامرف زدسمره

 | ندررهش کءدوونس لوا "ین نی دحرس جوخ مو جوج اب كلام
 ۳ شیلا رکو قلط | نسخ ناذخات رب ی ران رهش کی دلق ت رشت درب
 | کوم مودق ەك دیاهاهلاع هاتشداب رب یلحو هر مسلا نوژومو ةروضلا

 | دهن نادنقرافتو فعن كکلاملوآ یدلوشراف یک ینیدب وط ینونابه

 ا | جوعت ًامو ناظم كوا موق هد هلاک اا 63 یدلق هض رعراشکتش :

 ۱ هک ایر ی دلتا و اھ عام ییاخم كن و فتص یءدنمات ا

 ۱ ؛یددیاوطوا "یدررذیا دیر یزودنک اد ||
RRو روند هکر  SaaSڪڪ  
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 و دی هلن یهلا را ندا منم 5 ات اح بآ یردنکسا

 مع اوج سن ؟ناررقع کودار ےس تل اط هب یرک نین ملا وذ

 دییرج ردّتکسآ تاظو زول هکر کم ردرسم ده تابوت بودا

 ینب دلو ع وکو ند یمورردنکتسا تای بآ بلطو هوا شلوا رسد

 نالوا ثوعم لیلطاو اصلا نيب نیخروم ضعب هاو هلوب قم
 ردلیاد هنکیدلک ر دنکسا ییا هلاع ردن رکدید ردنکسا یخ ممعب

 هعاعتا ن صع كنیرغصو هنا یسد كن یک « دک و لم ےرات شعب و ۱

 ینوبلو حرصت یلوقوب هدنباک م ا

 روط سم «دلیلطا و ردشعا لال د تماا ب ولق کک

 نیتفاح عج هیون قرش ننرفلاو د ز دنکتسا هک ردزوظنم هربعح وب و

 یدش اولی رو کیا نوحا زاسما هدئشاب لر ام یدتلوآ تعت هک الوا فود

 جزلوا رلندروشود توروا ین رقرب یدلق توعد هم ند تق آهک

 ۵ . تعاش لّوا اد یزا ترضح نکل رلب در دلوا رضحت هلکل هم

 رایدروا یترف رپ لوا هر وب ی دتک هروعد ی وک رای ی دا احا

 یروبم یلاعتو هب اس قح امان رلیدرب و اق یخدرب هتناذ بودیا تسکش |
 کا هلابو یدتآ لصاح یتترهش نینرقلا وذ هانب هتلاحوب ی دنلرید هتب
 یر وم هلا داهح لولسم فس یدروک هدناتسکنرفرادد اقوا |
 تاالضو رثک ن لخ برغمراد اموع هدناملوا تح یدرعس ندرلکرمثم |
 یرادقم لس رب یدلبا رفس هرلنا هللا یهآ رہا هکر دنکسا رلیدنا هرزوا |

 تب eR اماف یدروتک هب اعا نس دهن بودیا اغ «دلاولوا ۱

 a هن رار E ه ورو لایا ۱

 لدا مهار ۳ و یدل رغوط هالو زاخ ندا 8: 2

 هت یا وط ھت رب نکیا لوغْشم سا . هللا تش هلا لیلح عاص يا ۱

 مهار, | ترضح 3 کودنا یللا دا ن دنزاعشو راند ی دلکهعیح ١

 ردنکسا ید لوا یدروص د هک 7 راس رو رس هر و ۱

 وب دهه واگن بنا ىدا یدر و تباوح ود عهدنرکشل نینرقلاوذ

 بت لوا ج تر ید نو ی طاق ا هدقدروی ۱

+ ۱۷ ¥ ET 



MIT نمای SERENE ۱۱۹ و art سک 

 جو ۳ 9 وب هدقدلوآ قاتار ۴ دکب دلا :-

 e همی RR | ییو دنکه کد اوا لالا هخ ۱ ی €
 | لب ی 9 8 ا

 er AR لاقەوئ لا نالوا راڌا 1 نام = جتا ی

 0 ,ضر راصو لف بیجس ِک ل ید 3 1 اس ۳ ۷۱ (طقا 1 دلا کاملا تنا 1

 Fe ET as ب پویا اط رد a کی د 18

 باش ر ساز یرازوس كن بد زایی ریچب یسن نببتاور نانلوا رک ذوب 1

(ak 14 2 اانس» ی  

 ی سا | اا ھارا ترصح يرج نر علاود | 1: :

 در ك ا نوفا 3 دف و روم لکی د دین طط ق ا 1۳
 و nk ۵ هم تیم ۸ ه 1

 ا هو جا وا 1 ر راک زور هک 3 .نینرقلاو ذ 1
 ليما | اه اغ | ۷ 3 1
 آر و نم ره ش هوا تور رنک کرکت نا موس همتا ۱

ESR 1تب  

 دج

 ی و هل طلسف توج 1 یتریک 9 (ER ¢ اک لک دلا 5 دلو ۱

 نی رتلاود) ۳ رده اظن تک لاعم 2 kS یودیا ۾ انا 3 با بس ۱

 مو نح نارق ۳ بحاص ردسوعلیف نا e as e یرعص

 رادیو لا٤ را رهشرپ سورو راکا مولعم یودا ا ۱۳ت نر دی وو

 8 لج ءاضقا ۳ و e لود

Î 

RE 
 1 1 شوم سا هد رگ دا نم

SEAT سام 0 

 اا RES هللا قاکس ییا هاتسو ضاع اعاد یر ر دنکسا

 بو دن ےک یروضد تاطبواوا ر مس نشور ر وت هاش ضا

 ر ر ناظری م ai داوس ارو ىسەزسوكرور زورا Es ا
 ی ی دردی را E TERE E ی a ی بولوا

 | ۸ بصروضدو ترا ندندراو هال حو روت ندنکوا هسلف عر |

 تبع هتبلا يسارا دب لو عیب و كرادم و ود یدرواوا ادوه

 REE لوا یوزر دک | نالوآ ت اط احاد هبا تایع
  aا ۳

 مووی ور 2 1

 تاید

 ی 1 لک نی

  ahلس ۲ حک کا ادیب |

 a رن
 یاد وس ولد تم | ته نماد یلاعراطقا هد و نردفرش| ۱
 4 6 لم o هم ( ۱ 1

 دما یدراو هل اب ضزا پود ت دوغ 8 :ab ط9 یسدلاو هدعب
 6 ن 4 2 4 شب و کی رف

 0 ماھ لک لب 2ر علاب ا 3 ۰

 | کاتر ر دتتساک 1 قیبطاو قیفوت ی ام كنقبقس یلزخ ماما |

 ژد؛:داز هاش دات و ردنکساو ردا هوا, و 2 ددر ندندلوت
 لا

 | هوم | سج 4 وب
EF ۱ ۱ولو  e1 ی قنوت باق کر رلکدید ی دا جاست  

۱ 

0 A! 

8 8 

ER 

BET SIS SENT IECTOL: 

3 

1 
1! 

2 

E 

SEES 



Gls kh . 

 زا راج بی از ن دش ید امت شنا سرا نا

 ن ناطق ن یر دک نیا بکس نت اب نی مع نا لیاو ن كسكس نا

 کند هلن واد ظفل رنک و ز شع | نینعت ئاس زد وید ردمالسلا هيلع دوه

 نونا وذو رانا وذو رنا و ذ نیفلوا اد :ندولنع باقلاو یاسا نالوا

 هک الا ردشمهزان وید یدلنا روهط ن لر ناچ ؟هلتنف ید نینرعلاود نیک

 درر رکنا لکد یر دنکسا طفل تویغا هنبسا یقد یودتا هتل
 حاحا ن دعنشعا مکح ولد ر دایلد هلغل وا ندرلب مچ یل ود

 یں نکو ا٢ ییسا لر دنکسا ہ دنربسفت "ید ذجرلا هیلع یزاز رعق

 دنیا نایب سجن باتکخ فلوم یودی د ر دز چن نسل فا نب گی
 نینرفلاوذ هک سوفلیف ی ردنکسا هعاوق لوم نکا ے رات !دعامندزلنوب
 ی سمره"یرافعا شعب ندشلیا لعن هدسسناا نارد اک ر دام ةا

 ردمالسسااهیلع ی حون نب تفاب نب خات نب نانو نر یظیل ن ور
 نیفعلوا قالظا نزرقرب هلس كي ره ه دنام زل وا توروس رع لس زوتلا كس

 ردشفزأب و دزدان د نهر ولا ود نوک یدتناتئطلس تم رقه رق کیا

 مات نلاعلا- رتش هيلع دریا دچار للارع نر مالسالا هج مام ماما ةو

 كنس د لاؤ ا و ند یر چو اے نبعص یععا كتنن رتلاوذ ر دنکسا ه دیاگ
 یر م دیا نا ی اکا مش نادنتسش هلو ریچب هاله نیما 1

 مان عیانضلا تدب هد هینیطتطسق ذنب دم هک داموا یدرونک هبا كلجاسن
 "هوسکو ییانصو سيلا گاو ل ما یهداند راد هکیدنا راو دیسک

 هحراو ۹۳ تعانرز ,تعر ل دک ولم یلاش روط:كتلع.ره هانا دعوتها |

 هعراتص تا تروتوک یردنکسا لیعوا هک ها ۵ یدنشعل وا شعفنو میسر

 یدل وس هلا راتخا نر وزش وک« ئروص و س شوم ی یهداو) |

 . rتباد یک مند )اوج ۳ اص رب 0

 رسوا نالوا ا رب رد ی دلوا وا بی ال ما ا

 مادقا هتیعص ر لفن یدلوا شوجخ یرظاخ بوشاب لو ودردیهاشنهاش

 تیب ی دمروک بسانم یلیم هب هنسسنرب بت ناینا ,یدمهجلا یدنلوا |

 بمص هکنام# :ی دیا ماپرف تسارف کج مان نانوب ک یو با ]|
A 2۳13۳۳رو و  ORهر  EES IENTARERESTEESD ۲ 977 2 OOنا انهدام یر یر دا 0 مر را شاد یه  FERE: FITS177۷5727777 2۳30 71۳۳۲۳۲۳2 کد ک  
 e e چ نە ت ا اپ اە ا پس اە س اا ۳ ۳

A 1ا پک ندنش هدلاو یدروک ی دا و تم  
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 قنایم یور نینرقلا و ذ یهدنمان یرغص هلا یرکر دښکساو ردرا نا ||

 باک هکردوب سفن قیف یک م دسیخ باک ام دیر ںدیلقیتیعا قرف
 یرک | هکر دراوکرزب تاذ ییا نینرقلاوذ بویلبا لون نردجماج رص
 مال بلا هيلع ح ون نمای رز دیک شا نالوا روک ذم م دعطع نارق

 دکیدنا ئم قفرر ٩ دما یبنهلاخ ناو رو دمدقعو ینیزو

 "و هقحماوا دلش مدایند تویلنا شوت بول وب تایح بآ یرت ن دماس دالوا ||
 ها کی شل زور نیکمزوکر وطتسم دامن نز IRIE هدیاکرب

 نکل یدلوا دین هنعبت ناویج بآ بودیا لوخد هتالطو یدبیذلوط ||
 ایا .نیع یمدتلط نابم مالسسلا هلع مضخ نالوا یزکبع همدقم ا

 ید و هدنرافدلق و رارکت تور و نرخ نکا دول .یدحا بولو

 نالنعا ناسود یدلوا صد رکا نفمالوا ندوه | تازدعم

 ردیابا نیعتوداردردنکشافو ید نآیلنااس . ییوحأ ان

 لا زکلم ا کرد یادم جک 6 ی ۳

 عج هدودنک سرافو مور تذطلس یدلابض,غسفرصت تا شیزقو
 نددالوا خاس یروهط كزارک و کسا ئدلتد, نير فلا وذ هةوا

 ردشعد ی دلوا ن دتفا ءاخا یدوحو ید كن رغط یک یودلو |

 ولد ازد لشمراو د هبلط د لحنا نیع بوریک هن الطب لوق ليش و
 : SITE ردو نالوا رومأم هتسانب ح وحی دیس قحا ردشهردلس

 نکا دن زعحوب اقا ن دن شبا لئصفت ج دننروص كاتشا هدزوما
 .ندعش# ا زو ره هداز ندلی ونوس ك هدنرلتنام ردیکنا نیترفلاوذ
 : یهو لس رح ین بن مه یک, دوآدنب ناع ناس ترضح (یرکر دنکسا ( سد

 .هرلنرو نک ی ودالق ضمن ویط و شوحو و جز هرلنا ر دلم* ماشدا

 ,(تدنمو كشان) نالوا تب رقهنللطد جیم اوا رادر نام )و وط
 ج وجأب هلتساتلوا-ر دیش ایدنوک وعد یتاقولح نا دنا مایق هد رهش مان

 دتا تست لس نوعا مدد براک ۹٩ دعدراو هت بلاو كنسالو جوحأعو

 هدعطع نآ ردو ندا لوحد الط هل اح تا بلط ردشع وا صا یسانب

 هک 1 تاكا زدرلنوت نالوا ثتهاد هویت یو درک 4 تولوا روک لم 1 1

 لازم یش نسل ردنکم عزم دو یدک و ۱

 هک نا
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 ۱ . یلکچ هلو رغو هل وچن دنا وا نيب تربع ندیهآ ] طح“ ندنا لوزت |ا
 | هدنیمز رس لوا نامزردعن_یدتا و زررا یرابد نبط سلف هبب ,یدتک |

 1 رکعت يدلکهف مش مرح بوح وک چد نبا 1 رکصن دک د تبا مارآومایق ۱

 ما ءانفا دنرافم نع هباد س دمت نم. ناس یدلتو هت فسا رخ بولوا | ۱

 هدام ی دم هک هحرک, الاخ ایا لاا ن لویس هاوساملکو ,لاوززاو ۱

 کراس ردرادوغ هلا EREN ها نکل ردراو الحا ۱

YAR ۱۱ ال ا کا کد نامزو ردهاد :هنلوا نابدکس رکا  

 ۱ لب اب نکس نوا ور لدا نردنک اله كنموق لپ کا کید زویکیا تولوا 1
 1 قوا نفدم اما ر دب ا ایقتم هنگ یو دروس رک رکصندهکلهمر کچ ۱ /

 1 ور ارل رد ںد هد ہو ډا راد یکهدیبنن روک فرصت مزج ۱

 E هوقو اا ستار راک تبا ھت رر دنا قع کیا ماعلاو ۱

 1 ترضح هک هرلوانخ_(متارخ اماو,) :ردنوفده هادضننا ! معاج یک دهه ۱ 1

 كنب رب رهو. ر شا م وب م مزهب یوق جوان یم السلا هیلو اپا |

 هکر دسعا ناب را یکچوک ی دوج رب یس لزا .ردنخ متن.

Û ۱نشاط چکا رر دنمابپرپو لا یتردق هیوق ن ای  | 
 دخاص تیزضح هلغلوا زا یرلوص دوم موق هکر دیغودتفاناور بآ

 || رلیدراولب ود زرلبا ار دحوم نیلقحهلوا نعاب یک مزب ريدك ا
 بودا اع د هدعب یر سلط زر فا نشاط لوس ر ناوک تب تیرچه د اب

 ۱ سن سرا -وا یدربسوک رھ بودیقا ناور بآرب ندا« ا

 هسلاربمغس قح ر ۲ دوو وب هوا دیس معخ یا يا و ٠

 ترضح لاحوب هکنناهه ی درب و نات و ود نوس زاتزوق ردا

 ه دن رداع هل ّتعاس یدلق امد هنهفد توردلاق لا ی دلوا مولعم هام"

 شب چ یا لق تب هيخ کر لوا سا نالوا نازورف

 یرشندق دأوا الخ یس هج كلاصترضح یدلوا لک بوس یزو
 یو فیت و ناسا

 8 9 دیلع نینرفلا 32 ردننکسا تیز ام



 3 ۱۳4 و

TTSزر سا ری مس رس سس ی  

 لار هک مع اب تر هم دارو نادنفوخ E هفت ۳

 اب هلا نوعی هکر رر و ترجآ رادع هن اکبرهش اکسید سدا
 | عاد خوللا قلاخ مرک ۱ لوسو لوا قامه "لب دا دچا واد ےلتا كاله
 | لتا از یک اله كن یاد لوا تاغا ی زا یدلق ا

 ۱ هلع كرو لوا نسر ا "یدلوا نورد هداسا یاده اغ د كوا هل عا

FENA BINT 

  Eهنتر هاو رهف ناک یکتا ون هزاب ودم د رح دارد ۳۳ ۰

 | | هل عاص ترضخ و راوتکہ ر ربیب رکلمام تقضل رلیدلیا ||
 | یدلنتسشاب هدناع یا لوا یو لام لوا ید راوکرزب ین ایدرونک |

  1ا نانو هک الاح یدراولپ ولد ادا لوبق یرانوب رکسشا نع رطاح ےن

 فرص هتناو الا دع نام وب من گاز رقم نر شاو فاقکم ار ضا خا 0

 ضا ا ندنلوبق تا لؤ یاد اتص نات ی یاوح مدیا

 هک تا هل یدک زدنا رژ ارش دیادخیراتودبا در ةا اةن یدتا

 تر و یک هی ور الوو داعو اص هوم و

 )ناتصاد رک یو دا نیاوح و 1 ندارد لار تادخاو ید تشو ساس

 ر ةدظونم هغدو حو كع رالوف دمو ت ِط اط فاع نی تسمع

 رپ ز كن هناخژ اکو مه دنیعلا هفرط تولي , و مولا كناصخ هنلوا رلتا
 ("رظن ) ۰ ردطو رح ههتشرمش دارا یل رب زو 0

 تشکود رو رب رای هک ونوح * تشرد سی وخو ان د تشو رو د
 ٤ تتتر هک یی هاک ندورد زا تشر: * تسرد ذی ات یوح را یو |

ê ا هنآ 22 مالسلا هلع لاص ترضح تادوع 

 زا مزال ا ۱
  ۰هبو دنک لو رع یادخ مان ا لوا ند هعص عوقو

 ِ شالکچ هشت اح نیطساق قو دل یدب تم نطو یالح هلا نیلسم نالوا

 منم ی 2 هلسلس ناال نم نطولا بح هح را لو زن دعب يديس# کا
 :لوصو هدوم موق ء اکا لزمع ل لزم ی دلوا ناتج قیطل یوزرا

 .شاوغوص یراهاج لالز بآ و شلوا تار رات نزد سس

 . یرلشا زوک فاو راوکزت یت لوا هلا راعشت یالب واو راسب عنح
 اخو ر تابطاخم هنحاورا كلاض موقلوا هللاح ناتسلو یدکحود" ||

 8 کد رم او کیت نکنید یتیم صد نبی درو ا ۱
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 1 الو دوز نره ته تک یدروکدباع صحرا هرزوا

 ۱ ی دلت هب اوج مرکم دباع صش مرحالف ی دروص ود ر دن ف ءا ۱

 1 یدنا زام و دخت هل اع ییاکش یدیآراو هپ رقرب افاس هدلعوب تولوا

 ا نافوا تداخو تلالصا یا اراک اک کل اپ
GS NEیرلیضاع لوا یدت یھ ان راه رق تفاع  

 مرج الق ی داروق دزور یریغ ناد ید كاله ضق, من عش رسا 1

 واک دق دلوا ۵ لی احسا لح شلاق هدداو وب 2 r هحو رب 1

 هب ودنک یدل یارحامو هک خاص ترنضح شلع بخاو هع ذ یعاطو ۱
 نرو اش ارد لحاس بود عادو هد ام صعت نالوا لاح ||

 ی بوراو هب هرب نجر هک ات یدلوا دحج هتحابس كن رشاد ز ٣

 ےل ییلاوخا تا ۳ جد ترا ی دلو حد لوف حاص ص“

 هر هتیعسرپ هر موق یضاعرت نب بودا روکنم مالکرب زن روت ره داع یدلف ۳۰

 مد تھ رو السو e RE ھو رکم 5 هورک ل واو م لیشمرک

 تو E طدد یاد زارغا تعاط زنادخ یرا نکر ه

 1 رسب رش یو8 ل وار ر مقتنم ترضح راک ر 2 یر رخ رط یالوق

 هاو یدنک ی دلغاط هب اجرب یسهتخاره بولرپ یرایک ی دتا قر 1

 صالثا دور یو اح ند ته لوا قەدنن و ادحر امشب فط)ب ۱۳

E ۱یدلفردقم ندلعو یهدازو داز بور و لو هب هر نجو دا  

 لاص ترضح یدربو باوح وند م هدنرکش كتل لوا راهنو لب ۱

 رک لوا هکن دشت هرهشو هرکصن دنعطق لزانمو لجا رح دهن یدک زا 1

 رهاظ رادنندو ناسم یا هدنرلحما قحا ی دنا رافک ی رانک اس هلچ اا

 لاص ترضح یدرارلبا قدصت ینب ردوجوم نالق ضف بودیا ||
 2موقروقر هم هدقدلوا ت اھو ماشخا ی دلوا نام هرابا هک ین

 لاس تیغ هؤ : یدلوا رصعیزاوم كنج دکدلوب لوب هزاوا ۱

 هادو ناویح بيهم رب و راب دبد . یدروص هدیاع کیا لوا وید ردهزاوا |

 || .هلوعوب ر افیج ندان رد ه دن امز وب نوک شب هک دنایلاع "هرهبش هليا اب

 ۲۱ ر زامهلوب ناکما هنیعنم زکر ه رابوق,هنب رپ یقلخ رھ شاور و ادصرب

e #هک  



 کات زر E KES E Eî لا بولوا الج

 EZ موق نالوا قلعتم یدارا هک اله هکب دیا تب ۵ هنسس هبفخ تم

FNهح ولقم ور رسد اص ترضح یدک یدلوا  

 یدلنروق نوح ا نالعا و ناسهرزوا کودروک یهلاه هبعفاوو

 اعا هرکصند رعص عوقو یدررید هعب رذ همان كتروع لواو

 دیرش هلا راد بو دا تلحر ندراند لوا کوب ی دلوا بصن تک

 نیکو رب رھن 7 یتشاک ی هلناه فاو یودروک یدلک دهللا ةکم هک ی ا

 دنشابس نارا یک ی ودعا یدتا بلط نغج وص ما رپ مدعی, یدلق

 ۱ هتک لاک و نرو هفت یدرشبط هرات كلام یحوز بولوا قم

 | یدلوب نەخ کودتا ن وعآ تاعقاو ر رنو تالاقم غیلبت تاڪ رح

 هدد رش مرح ید صعحرب ما لاغرولا ند دوغ موق هن ادعام,ن دن وب

 1 ادو كاله هو هک شا ن دعم عضولوا ی داف ه دز

 ۱ یهلا سا ائ زر نادش رش تس EE ی دیشهاعا تناصا

 هدسنتبح یاو نح یدش هنلزممرتس یرلها رکو نارا ید لوا هلا

 دنبرق تونل ور هسا خاشات هک دشرب ان دنوت لا نصلاش یا خاشرپ ند الط

 ترضحابفصا ناهرب ادا ناطلتس هک روا ی اوا ۰۵ د اعم

 ۱ ندب سہرا رباقم هلا افصات باککا نوکر سو هیلع هللا یلص یظصم دع

 ۰ , ند دوم موق راب دروس لاغرولا ریق اده ۰ نکس

 1 هرشط ند هکم نامز حا EEE تو و مریم یرعلا زاد ۱

 نانلوانفد هلا الط خاش نانلوب هدنناب بولوا توف هدلحوا نکر دبا رفس

 رق حر وسر دنا مرح الف راب در وربح ويد ر دبحاص كربف وب ۱

 ۰... لی دا ذخا بولو دوجوم یبهد لوا رلیدجا لاغرولا |ا
 + ماتا رس تفکو مالسلا هلع یا عاص ترضخ تحایس ناس راد ۷

 < ماجرا هح ص زا دعب

 | اص ترضح هک اعز لوش هکر دلوقتم ن دام4نع ہللا یضر سابع یا
 ]| رفکم یراب زاب دلت نکو دبا :لکد حالضا لباق كنموق مالشلا هيلع
 ۶۱ تحایس تنصخر بو دنا تاعنانم و د نوسمروک مزوک ییراتلالضو
 1 هرکصن دق دلقیا زرا نسابلع تزاحا العفو هناشلح ادخ یزاب رلبدلق بلط

 ۱ تداتعاو تعاط بلاط اهنتو كن یدزنا هلعر لردنا نرس دالب فارطا

 هرز وا ¢



 یدندیاهاتپ تیوق .نسینر ما بهاولا ہلا ین هرکو ب یدلوا ررقمیرلتم رع ||
 ید ا لس ید یعسارب تاصعب لاوإ یدنفتص هندنارتس مرخ كا و 1

 بسانع یاش ص ترضح لئف دن نکیا قرفتع هتلالض و كرش یاد ||

 ید من یراعا ر هداسف لها د داوا دع هننسارحو تاج یدمزوک ١|

 هب ورغ هناا دوم لها اما یدیا هسهشزور کرک یک کک خا |
 كراضان رات دروط یروا هکر سلا للك ید یر و ی وو هلا مات 0

 دولآ دادم نح یوریشکر ه یدلواهک هنشزوریتوک,یعچوا یاندزاوترا | |
 ندکباوا یرادل واو فت یدل وب ووم وب شرو نا رطفورقو

 ترمه مرح,رلف یادلاق هع ارىسو فاد کا یک هک ره ِ نو زا

 یرلتموم ندیا ادات ا هودشک ید اک دو خ هیفخ هک ا 0

 موق یدلوا حایصمک ی ابتر یدتنا رقت هاب ا نب طاق ا کتا

 انتفاع یاب ا للواز ابا دنع هلو هن انا ی دف هرتشط لر لاک دوم |

 یدرازاب وطز وت هپ اما a جرود هانا لولخ نانو ترشا | ۳

 ترم هر> هک وضالنا نل اع یدراراه همر یور ولد هفبح ید" ها

 هدش وفعلورت رایدب وط وین هاو دژ رام هر رلبدل وب تب

 هکناسه رلب دروظ تولوا رظاتم ود ردررقم الت ر هلا توا د در

 هبزاواو نیک هس ٌلصصر نادنامسا بناح یدلوا ین امن دیننروش عولط

 ندیهم یادص لوا یرل رکح ك دوغ موق کالو روهظ یر رو تبهن ۱

 ڪل ( نیا ج مهراد یف اوج صاف ةوعزا' ےھت ذاق ) یدلوا هژان هراس

 مهر ساب یب لج بولوا مدعو یا كن ره دج وم یک رک |[

 یدلوب وول اوز

 4 تاواوتتاعفاو زا ڊو :نزآر اکیت یصعتازد ۴

 ترسص> الو یاب شاخ هح ولف ر یک هرکصندقدلوا دوبانو

 استرس 9 Mes ا ي در توس یحاص ۱

 ۱ تول ن رفع نا ذعلوزت هر کو ر رایدل و هدننروص هدوآ نو نر رمل

 | نیروي رعو هلان وید یدلاق نوک رپ ند نحر / رلي دا شاب هب یرازو هح ون

 مكلف ها هکلهم 2 ن لوا دوک مود رد ناص توا

 | پد ل.دنووس ینارفغز.هنب رب رب ینکر ه یت یدنلوب یزاص باص یک |ا
 | نمف اب تر >: بوتلقار ةن ندارطضاو تركض لاک یدروص |



 گن تم
 س 7

 سو. مو ویسی - -

 ۱( ۳ و: ا و eg RE تعش وت فج اھم وک لادن ۱

 هد نت ه ی دروب كلوا نیما نرد هل 1 باذع لا ئچ كنا ثوتوط

 ۱ دوعصو رو رم نامز هو راب تب سا؛قیعهچ هلی واک وق لوا
 ۱( هلبادخ نامرف ردکهللا تب 8 راپ بتا نیدصق دقفت یرزعوب هکیارلکدتا :

 ۱ ۲۱: نایب عج لکد ةا صع a یدلوا لصتم هیابند ءا ل سار |

 | ,وشرام هني رازوکر اکر خآ. یدلولوب هغبتمچ هنس هلق هل نازو دابو
 ی نولوط بویغروک در یدووا هرغن وبد هاما اوراوکو س هع لوا ||

 لوزن "هدعو ېدلپ ندنس هلن هرکرب كکجوک لوا مزاح ئن م رجالف
 ہک الاغ يتلق نالعاو ناس هموق لوا ینکو دنا نوکر نا کاذع ]|

 ف اوعتع لاعف) ید ېد نوکر ه دنس اه هكدا نوک ینکیا هقان

 |  یهل | بازع توکی ج درد رعبح م( توکي شرت خلاف ماتا 2

 عیب ةنک زك اب ام ییا ااک تها للوا هک "الا ادب لونت
 ترپضع ی دردندزو هت بادع لوزن تمالع نادنوو ارهتتشا ور یسک

 رب راراص کب نکپنوکیکلوا بور وب اوج یخدرلنا ئیدی رارزوض ةلتاص
 | کودتا باکترا بورارق هد یجوا رپرازق رکی زوج نر یک یی

 ندرو هر 3 تب وعع دوخ ډی دودا اږولوا لادا كی نا ارگ زول

 | يدرويط هلهجو وب قنوک انوکت امالع هک عت ائادرزوښ والق-لوزن هش
 لیدی | قافتا هلا ترضخ لبق اورپ یہ یش ضن زوتط لوا اذه.دحب
 نکل رلیدزوک ی تنصرف بون القص هدهاکنیکرب هدنب رق یرابم لززا نح

 یک ده اکنیک لوا ناعما هکتالم یدتسا رودص یهل ا(نااهرف ناک تعریف

 یرتکیبلوا اله یس هلج بوعارب مطع كن سو هن راشاب كل رک شم

 | ید كدردلوا ن ۳ یرلنوپ هایصع نالوا یرلابرقا زا تنارع

 لت ا هلا بولک هتیسوا هلن ر دی:تال 1 وز عیب هناص خر وخ

 E ی طبت کا تاقلعت اماذ رلبدتسا تعزاسم ودزردیا

 1 لّیف هدوه ی فول دبسیا عقاو رک | ردشعا ناس و اوكا

 EL هدرکلاعفا دوخي هس وب روهطو توبن یکیدیدنسوولوا شعا

 | فالخڂاص ترضح مالکه جم دساف کد رلیدردتنا یخ ات وید زسرولوپ 1

 || روح هک ی سنرا رادلغاط وبدزردیا لنق یتوکیمچوا بولوا عقاو_ |
 ۱ E نار شال یزابانءوجو كموقلوا یبلوا ناسخر کف

 2 2 را خم هاب هی هو 5 2 7 عا

 و و سوت ۶ رب و
0 ۳ ۱ ۳ 



 ي یخ ایا وقتی او هج یر یا ما یوم

 أ ی اک كن کیا کج هلطرس لرش هیلبا ج اک هراذنع یلغوا فالاس یت اث

 (ممل ول . لول نې خزر دعا رم هل یرب ره م ا هل وا هقان لتق تاک

 یناح می ابی هز انا ی دنوا ی اج نارک ك شم لوا كر وک

 تارطق یک دنس هنج رس یف تباذلابهتاغاجوا رزاویص ی یوق |
 || داف نا توهش دبع یکیا لوا دابر راودپلق. قاعد او کف |
 || !یرولقرادقج رر .توصلاریکن وج ویا لوا ر ع ا و

 زا صدر ا هقان رفع ید لرب ردو یرادعو دیه هک تعب رادروو |

 اک ی رار: نا اوا لتق یا دالوا افناس هطقلا رلب كلذ أ

 هلت وهش كد نايا ئرږلناکترا نیعص ها يول و یدلوا ق ولم هرلنا جد

 | ىدا ددا دفا بوش تموت ع لوا قاتا یبلوب قق |
 | هستف عدسصم ال وا تولوا ن ورب ندنیکچ نیک نوعلس نوتط لاوا ||

 | یو ره ناو نالوالوهشم هناروبج بنآ برش یدنا کادر کا
 نسل و *قبشرردق انوکا منجی قرزا | هک تت رادع هدب یدا ٍ

 1 ی دی نالوا قفتع هک ات یدردنود هناورم ؟ ول آ نکا PENI ی دی /

 یرلع | كاله یزارف ندر کیش لوا توراو هت اکوا ل داف لها رفت |

 ةوجرا نم مهاناو دقابا اورفعد مهتر ها ن ءاوتعو) یدلوا:رقم /
 ۱ ایرنا کنار < ریطعدابیف وعم وب هک دوم 2 (ففاط ةر ھل شیلام ام

 هلا افصو قود چ راد دتلو ی هقاتر سا ؟روشلوا یا ناب رک هادی ۱

OR(هدفلول )  

 ا ا و یدو ناوک ازا رک نا ای
 ناب رایدلا ند بوح بّصع * ناخ هبتب اما نوچ نلت ا

 باتشتاینامدود قوح یدلف #* باذع لر پخو هک ی 1

 هک لن رجلان ئدتکه لج زارف هد هلتاه ةعفاو وب کوک ك هقاناذک اما
 ۳۰ ک ی دقنا ر ذک نزدنا کج ازان تفهن دکل زا

 هدوم مود عج ويد نکی دتا نایصضع هلب وب نوح دلا یک |

 هل حاضر مز هیضقوپ لب دلشاب خلها وخ ردع یرایضعب ی دت اا

 ناد هلوا لزات الب ہک نيتهم خو ران دتا تماد نضر وند یهلوا |

 ادخریمغس ی دلوا دیفم هاما( د E ن راک پویا جا

7 

 اِ

۱ 
:1 

| 

۴ 
۱ 

1 

ً 
13 

1 

 ۹ فی خیر
 6% دام 8 2

۳ 



 تكدهرب داواى هود لوا یدیشهز و باوحرلنا اللف اول [یلص ات ترتضخ

 ۱ تفایق د ولحاص لرف نیشورابص:یتمالع وتو اش الشوا

 ینالعوب هک نیک نم * رمز ئ :یدینعد ردد رورو ڪک یدک
 هک ات رلن ذلق ر رقم یمرذلوا یک نوطوط نالوا ہل وعل وا لیدی

 زز ونس عقاو ضالخ نس هدر ه دیک مدیا بی ذکت یبلاص ترمضح
 ندا دل و هنس لوا رک ولد سان رک ون سل هلو تناعم وب د نیر لبو

 | نعسد ةخرکم ینلوا ینزانآ وی را رلب دردلوا نب زوغط ك این
 یدنا لوا قجملوا هقان لاو ة داد دخ هک ش لوتشو ادخال دپ

 الو اش ادعا ندنوب اول دلو دذا هتلتف كنا نکی شا یش یعالع
 تورا نشا زنات رلددلوا قفس هت دصف خاصنتربضح هک رارادرکدب

 راک درک قلاخ ترج نکا راددسوکد صر هنصرف ورک تعا كراغرب

 هنا رار تز وا راغلوا نزوسکحا یدنوط ظوفصو نونصم ی راتشین

 هکر دهدنو تبازغ ران دلوا كاان ادر رکوال اولا کمدنتلا تولب
 اوراد دس لاک نرخ هتم ظذ و هک رد دک هر درگ یر براقع كرانا
 هد دوش خوف نایعو رلدلغاب لت هر دهقان رفق هد دابادادخ ارث دتا رمد

 توش یدرربد هربع هت ر کبدی زا هرادغ یر وکو درک او کا

 یرامض# ماشغا انصوصخ یررتسرتخ5 هع شوخو یزرف تژوض
 یملو تورم تاواوا نورفا نادر نز رانس یراذع ارز "یتشاومو
 ءارلب وج دنگ ن اکح نلا هقان 3 ارتشا تولوا نوک نوک هلهحو هجن
 مالک نی رش هلو مادنا میش نزرب مات قودص یرغ ندنو یدیا یر

 را هک ضد یرهوش اماف ی دنا راکزور هلو هل اغ هکر دنا راو /جد

 ندشلام كنروعلواو یدیا راک رعهرپ نهومرب شهروتک ناعا هلاص ین
 ما موزه تزوع هلکمروس هح رخ نیشن د یارب قشهفیخ اتدرا دعمر

 ن دن2: وز ج رخ بولا هتضبق ینلاضو لام راس هدقدلوا لاح فقاو
 كترم» هزوج مانهرهغ لا هورکم "هراکموب مرجالف یدیشعا تقراقم

 | یاسور تبقاع رلیدتا نسقن,بصن هنسس هنیک خاص تّرضح بولوا
 ۲۱ تب دانهیراشخا هعرف هاوتا هقاع لق رامدنشل وس لکو
 ۱ دهان هسواعم تل راذع یکم مات ع نع ن عدضعم رلب دروشود هغلاش

 رب وداوا ل لتصاح 0 رر هه ۳ لوت وب



NOD 

 .a اا 3ز 6۵ هر ا و یدز و اا لوش

 1 . با لب یدرید یا کد ۵ھ
 | ید دار کف نري ضف ربط هللا Al ىھاك هیغان < اب کە جرا

 ۰ ز نم هد اروضج بصیر دلوا یون زب ر د شمار وار راض مرمت م

 | ضرعت هبکحوکحو هر هقانرازوسنفاض بزاوا لزات یو نکل یادراوبد

 | تربضح یغودلروی رلنوسلف م دعم,یکداع موق هروکز اوك رلنوبسلع |

 ٤ مزال طا تجا بودیا هبات هلف وو دیده. یادارلب وتس هرودننک اص

 ۱ . هنو دنبک, "یدرل زه هدبا مادخا دن هلازا.مانت کا ی دراو: یکودنا

 || لزا یو هنیاهبعفدرب یح یاد راردیا ددوتیبد نوشنلو ا لان الب را |
 || یدلرویپ ردکر که سغوط هد هتسون تخدب قچمدازوا لا هیدقان_یدلوا» ||

 | اوتل نالک هدوجو ہد هن بی لوا لی دلو دره ملی دب ا ےک
 قلا ندنراولشابوالب ل دونع موقلوا هد بن رع یوا .رایدردلوا یالفول

 الا ك هاک کم رلکدتبا دمو هلق یدغوط ییغوا Pak رادیعب ا ما ۱ ۱ ۱

 اک اله دل هاو عسب ملاک ردق ول مولفوا یربغ نو و اک هنا لا ۱

 نیب بولق تماق لق ضرع لود یب تدب لوا ه دنامز زا -یادلوا عفاع ||
 || صوصع زلوا رولواو هدقازادنارتاصوصخ .یدلو زاما لی نایصلا |

 ی داوا ماع رارشا دمار ه دقلزاس كنح بودا داش هلع قوا

 || بوراو هنرلنا كرفت زوقط ناسلوا لق یدالوا ادغام ندتخابق ن اس | |

 || وبد زکیدرب و اضر هکعردلوا یزکیدالوا هروکوکن کد ا كازبستربغ |( ۱
 | سببا درمانلوا تبقاع یدلوا مضنم هتناداسف راس ییینشتو نعط | |

 ندطاص ترضح زاداضوت یدلقرثا هيد زوقطلوا یساوجغاتنقلجخب ها[ | ی سا
 ها قاغتا هدقافن تمس نح, یداوب قتست یرنرشآ بنی لتقویدردشاواا | |
 هلتصرفرب بو دیا ارق مدنرب كر ەراغم یدیلاوح لو رلیدلربآن دداوم موق 8 ۱

 هجو وف نيخ روه ضعت و راب دلوا دنصریم هنک اله كلا ترضحل | "

 یراعافتنا ندوص یدروط هدنرلما هلا جوک هود لوا مامت لس زوتوا

 لوص لا رابدراو هلاص ترضح :لقافتاهرکر امد یدلویعوقو هلت ون
 | رادقموب هک ونه كدر دا فوغ یز ودزسرردلوا یهودو زعم ||!

 | نس ی دعا ی دلوا برم ررض هر هود ندزن هن ی دلنا رو رح نامز

 ا نر اسل "هلاطا لیخو نشا ا دا نقاش اتا ۱



 دیا ن ورب هراخ كنسز هاکان * داد دهاوخ یلود یادخ هک ارنا

 نالوا رهاظ رلیدتسا كگ اعا تعاسلوا؛دوم نارق جک جک ا

 نکل را دمر سو کص انشر هو درتا دفن هزکصنذکه روکی امآرکو خش
 | ناما تانجو رعنا: باو د ندر سنحاتشلاناو ننا نیطایش ||
 ا هطنم هلبب فو وب ز تم م ا تلاللر رشم مان نهاک ةععصو ناه رک أ

 || را دلب وسزازوس اسان ET لکد هزم راتدلف مادا
 . یوق دوغ لبزوتوا خاص ترضخ دهان دکل وق نیخژوم رک ۱ هصقلا

 1 ر یدربو دام لک هب یساوم هاک ارحو هنروضص ی دزوط دنا

 رک تیهد ی لطنم تیهع هر روا ىدا هيلع هلا ذجنتر یاشک الو

 || ید یصعرعع ها عاردز وب یسهنح لوط رجنا یس « دیلوژ ئوم

 | کاکو رجا ندنولشرا یللازو یسهعاقرهو رر قفا کوبا رک دص
 ید نیهروط ینشاوم واتس هدر یودالتوا لوا " یدنا هثا برغر |!

 || راداوهو عفت رهن رانوک زا اضاف “ید ر واقف ز کروا یکیناکدزوک

 | ههاک ار لوا ها کوک هقان «یدرالتوا یژراوظ یعدق رک هدررب ||

 نفعتح یتساوه یهدلحاوس بوجاق بو ةروط نایت هل ج نزاو
 هاکارح هب دان رلقالمان لوا کہ دنا تسمو لسمف لاک" ی ذرا جزو

 || هر ورمضلات بویعهووط هدیشاوطوا یشاوم راس رکو یندرولوا :
 رسو هغلوا لاله تاناوحرک | هژددس ون یدرراذیک هنتسیع رح قالا ر

 || يدهدنزوض یدینلوا برق هغلوب اف بولعرق یسنج ماتغا و رغم و

 ام هدو دن زراوطو هزودنکق جایی وض دوم هاج بولوا ثعابهیارطضا
 طروص تان وکرب یدلواادب رک لو شنا تكحوکو كرز هقان نکردنآ فو

 قفالوص-یشاومار اسا هدرخآ مون یدرزبو باوح هنسنکا لوا قا

 | رفت ف برش اهل ةقان هذه لاق ىح) ٠ یدرولو ققص یصوضخ
 | تیاقسم هب وات لوا هلنا نیع ال امو داره ن دن رش صن (مولعم حو

 (  مظ ) یدنا لاونم

 ۱۳ مار هقان ییروص ها لیلا
 ارتتا 2 lG لا

 3 زذه یدلوا لاک هقناضع لوا هک عن



RRS HOREزن رگب  
TINS SONATE EERE: 

 ادخ ین مرم رک ما اتیص یا ف هراتفک مسو دیک و یدردنود نزاو

 لک هک هللا راه ظا مود ولکجوک ر هینتشلخ زل هو د راس ه دلو هزب كانوا

 | یکلافوجو ء او اجوه ارعش اربغ ام وک نوسلوا اید اله اهلابیصع اد وس
 | یلذععم کل هع ومو کل هچخاردموآ هحاتهم اصوصخ نوت و نیت

 ۱ /مالک الام هلبار وهظ ن دنس هک هرم و مرحالف یدید نوسلوا ققعم

 نرو الع تحت » نعانا هاا ند فااکت هزب هر قو م داوار رع نەك هزاما

 یرات هک زل دهلی وس ز وس هنادتصو ین نوزاد نکوالکهدنا 1

 0 هیوا لوق یشاعذ لخاص ترضح ۳ سر دات رف هر و نڪ
 هوو لک یر توشو د هرات هدنرمضحرذغ جن یک د غ تج یدررد

 ( دههیدب ) یدزروناص عا ند فیلکت

 راهن ی لکو ت اقش کای لا هدیییم رشت نهی
 زا ھات ی قاره شیلا £ زنا ناطق لب لزا ۱

 مکع یاو افزون قساخ سوق نوا اے ا
 قادصو یدللوا هو هنناتع ترع بر راکدزکل وسز هرکضندقاللق ۱
 راودنک هک مت لودووا زو هلعرضت عاونا هتهاکرد تابسالا نف هلن ||
 انها اما راه دام هک نیما رسوم ندا تا توب 5 1

 داهن ثلالص هارکراره ناراره و دارن دب ندسفمو داعتعا نی ننکس شه

 یوهفع كالم روانح راقیح ینعس نودا رظد هشاطاوا ن كنزا اب قرتشا

 هدنعسر هل راز هرابکب كنسلوا هکرابدروک ین نکیآ رک ولج « تتفارطا ها ||
 یدقیچهدام شرب ندا بولوا منود هلتیه مظعرب یدک کرج ۱
 یددار لج نیل راه نک هرو هرات كن فاکبش زوده |

 ید یسکنا یدلوا نااغو رهاظ کوکر ولت ول لزق اندک | ۴

 یرلکدتا اعز تومآندنن وص یدل رغوطهراک یهدنشداو رج ی رااللوا

 ندنسولهب رب هج وقح روم هاشدنواخ یدلوب نیزب ناچ یش هصق رع |
 قتح یدل وب یرادلقم عارذ یزکیزوب یلکیه ك: هود لوا كد هشیرب |
 یدنلوا هدهاسنم هنسش هب هقانلوا هدتماک طو نیکو هدتفاخ ید ین هک | /

 ن دننرشعو یرشم هلباعا ت داق یدروک هزر e عدنخب هک انقو

 یو ا ۳ ر ا تلود ید القا هن
 ق _



 علاب تضخاو مقان فسا عصان رجا بولوا نان هلرلکنر نوک انوکو |

 نییسلوا عاوذ زوب,یضیو لوط هوا فصاع ےہر ہدکلکرکو و |

 م ۱

i 

 ع
: 

1: 
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 ا نوسروضوطنس هم 2 هر یودنک یا یا 9 نوسفلح

 تغالب راهظا دجمعز ماند 3 دواد نالواب مانصا م هام هلو
 ندنرکلم ويدن هیلی وسن ینداصو اكن وود ى جاع ج لوا ردا ا یدلنا ما

 ناولا تباذ هکنوسراقیحب هود وه تم کر دلتناد هل وس ی دتسا تزاحا

 هزاتو ورا یصعلاخو لزرف ناص هک عی هلوا نقب صیاو نج دونساو
 نزونس لوپ نهی ول دنا یوذیا قا هدا ز وب وق یيکیهاتسو لس

 .بصا دعر هد همرب و ادصفطاخ قر هدرظن اصوصخ یدلبوس

 ن ديو ا نیز هب نل ن دنیا نيعم ءام ن دنرپ بولوا یسهم تردو

 رج نکیل .یدلق نعت یسقا نیکنإ لد ندی د ردو نیکنر رخ
 ییا کک دهقان فصو دواد یدیک مالک هل شما منیکسن

 جال قات E هر هک نعد 14 دلو کتو تولد نهیلبرووتم 5

 نولو قفص یکبور رت نکیا ررقح یغلولیشاپ نق نویبلوا.هفامر
 ین نو ی یک وصل ۳ مدید نوسار :روکه فاه دتلو هو ام و دیر هلعا

 ه دنوص باح ه دیرس مه نوشلپ ل ف ووك نال ان هتیو

 تآ رظرضا هد هجسلا ي زاوا کر یکلتکور و 2 و نوُسلوا بعد

Nلب .یوص تولوا مانسو صرح نیعو ماغي تاد كلذ  

 دزوزوما رجس شفزو هللا قاره دشروط دنس قبال کو هب وک كن نغا

 ا ایا ا نوسربو می زوککع دوخ یکروا نوسهنکب |
 ید نوتبتسلوا رودم ارق مّتج ره+یرهغ ندقدلوا هلص هقان ررقم

 راهو لا :یدمربو امر هفاصوابوب نسالق مان شاوحت نی دسا ما
 | نايك ناص یرلقاناو یرللاو نادنوتلا صااخ ید كنهقان تکحب هدا

 دکر ک ی لوا ندناج رغ یراقالوق ندنوقاب یراز وکن ددحربز یسأر قح
 ر ذکر کک قله اک EES ندونع با رد یکروا هکیمانسمضوم تاه

 ولتفصوب رک لوا ر ا تتراکنر یس هعب را ناک ر ا.د كلا

 یدلیوس نیزواسس هل ې قق كيوب اض یا كشردنا >| هود رن

 2 جک ناو ی.دتشدآ یا هاو رسا

0 ESO ت سس حس 
e. SIDE . - 5 

 : نزوپ

 و ENT V2 ۳2۳ / TT NHANES Fr ی ی 5 زی ۲9*19۲
re >۲سسسسسسسسسسسصسصسسسپسسسس-س-ب-بص-۰+-+-+-+»-۱۹»"۹ِ»"۹»ِك»ِ»ِ»ِ»ِ»پ۹ِِ  
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۱۱۳۰ F% 
 Es ےس م یھ“ نوک تست

 3 ی می

TEE اس Fe ae 

 یک ا چر4 تاقا هحوق زکر هراوکززب ینلوا هد لالخ ییلوفط 1

 یهاک غول :تحناو موفلواو . .هیدرلنا هد هن راع صو نع ا ت تقلا هلکرلنا

 ل رک كمل وا تو كارلو انک ما چ یدرار وشاب وس هل رب رب

 ر دنازوو نابعیرال سوهو وهم تشاو ناوجون جد ن کل یدرار.د
 دردناک ھو برقا یسمصس ندلطاب نجا بولک ونشا ل وع نامز دید

 : PN aةت“ ,کصتدقدلوا ر ومأم هنوعدیموق هلو او

 ارفع صعق حا یدلکدناعا د ندا ر هدد "درو يدرس ||

 وک یادخ یراپ دیجوتو ابا ن دکل رز تب ایھخإلا قیر طب اقعضو |

 هه دن 3 > 1۳ يدا راش وا ۲( ۹

 , موم تف زلبدلوا هلعاخ ءوس * موش یزو ی وقیچ ندمج,ءار

 | مو دعم یسهلج یدلوا تخاع # ٭ راب نمسا | یرب مس دس

  ۱دعو رابهطا هک نيان ل تنپخج, تقی ماد کس

 ۳ یو

 اص توقا یا :یاناو ل i ا ه دبعو دو السا[

 هخه شا قداور بوراو ههاک دیع لس نروتک ناما هپودنکی بن ۱
 0 a ٹچ ورع ن, عدنج نالوا, دوت موق سرو, رآ هلق اعد 1

 ا ندب تابان نایفرطربهلیارلت قرا دع كچوک نا دا
 ا اعا یا حیا مسرولوا س اط ودا ری حتا

 ْ زانو یراهدعس هرلعص كن هعسف, ۰ هو رو یدلراو دی شم یک هک هلقافنا و

 هسرلدا احر هره ندناعسآ ی ادخ اص تربضح هکیتلوا وب یرابچرضنو

eiهدو موق درب توشود ها ج یب ای هک ا هوا  

 عزو لاقو لف هرزوا لاونموب  هیلوب نعي نوع هندو بلا
 || باطخ هطاص تربطج هرکصندلاهتناو, عرمطن هنب لت دا

 ۰ و دزنسو ڪڪ هز يک کو دد كسرپد نوسیکهن اما یزب رک راب دملا

 ل رزب عقاو ه دنززوشراق هدقدزویب میر بسا هر هل وعم هب رلب ,دلبوس
 یشاطلوا یدا هراکیشا و رهاظ هک هراس كنپسرب یلاثم دک راک ر

 2 كرز ولکوپ هب هم قلبا نوا ږلب ې لنق قچزلوق ادرج سوکھ ت

 1 ندا تاکنتشوب هلک ام د حد هود هارب کچو هبف یعلخب ته

| 

 9 ی

 یو یورو و دوو
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 بن حس صحت
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 س n vv vvv vee _ چسب ی
ST 4 EET IG 1 CITE2 ۸ و و را قوت و رب دو و ۳ دز وب و  OT : EENOO TAKA AV SDSS 

 یسدعار ۱۳م نو هتهاسمو زن هد کت ۱

 رب رس بن یطاسب به دم هدک درک وصل وب هتک اب اع ر یدک

Eقرق یدرو هراوح ی زاژوک کو دنا نیوبس نوفیح هتسسوا| یدرو  

 هلع رطوب نوصکو دتا لاعشس او دنوعد عا یدلاق هرز وا لاح لس لب

 هذن كلاضص ترضخت هرف ژ ذرا ھو ؛نیکى شه :یدلرب بوک ی
 نرمطح یدزکی دالغارلنوک رهن یزتره كنها یدلتب فکری

 تروض رخ الان قدا فست ويد قدرافیح ندلا اما قدلوب یطاص

 ر دنوصم « دیهل طخ اتص توح یدلوا ره اظ کالم هدوبنب

 هرب قول بس هر وکق ی دعم نا زس نکل ر دنورفم ید هرکر هتبلا هرس

 هرزوا لاو یدلوب قفح یزاتخارف هج د نسرزکر دا ناغفو دا رف
 هدا لج قزل لوا ٹواک حا رادلف لاغتش | هتدابع ه دند“

 توقلاق یدنانوا ندنناوخ مناص ترضخ یدلوامانت لن قرق هک اتقو

 یدلوا دح هنکرا دن تعا امد رب ترک ندا نیدرووا 18

 هک هلن و نخ یدتشیا نسادص موق یف ءاعذلا: لع حلال مد دن نکل

 نسهروکه دنا ناو یودنکی دا لت قرع نسهدیا هلک ید هعفد وب

 یدلرویط هلّهحنواوا غودلوا ل اات اوخ لب قرف لوا نادنا. ی دلروب

 مام ی یشید نسرحاسنس ی یک یدتنا توعد هک هنعوق رارکت لابو
 یدقاتنا ةکوبت افلطم یسک یدلب وس نی زوس اص ندیکه دنق هادکد ید
 لسع تخ زخم لوا هکاتفو یدمریو هاند نتلالض كلتسر تب

 نالفا جر خا نالفا ه ررب قتما نالوا نوفدم هدنا یدراو هنس هرظح

 ثلد مه "یدریو ناوج څ ن اس هللا ین ناب کیا كبل یدلبا توعد ود

 كدر ینوعدو یدعانا عی راھ هتلاسر یدک هناا هن یوق

 یدلرو توب هدق دراو هنقر یز نع نس هكلوق را ضعفاو یدغاص

 ین لوا هکدنح ره "یدنلوا را یسعا داشرا هعح قو رط یموعلواو

 یدرد هللا اودبعا خوقان تو دا هاکن هنبرريقدناط هتب كرانا هاوک ت مارک

 هک اصوصخ "یدززلکد هلشوهشوکیدنمداعس دنی یدرازاغوط قالوق

 ص ت تن

 6 تو

 1 هنعالک ادح یادزاتا تلالد هتعاده هار توروس هرسغ هلا نم کلام

 ۱ هنک اب تاد تن تن تاشرب ی ا با



  #8 3 ES 0 7سس =

 # ۱۹۹ ۶ یک

 9 ال Ene FETT یدز دارو

 ندنعودلام اا ھو و 1 ولف هدن وا لا كلاض ترضح موق فازتسا

 ید شود هچس وقد وج یکتلع عنج رسل € راب دلوا رو رشم هدانژ

 تم هنلتف ن ینقوخ كمروک هتک یا تیونا ل رع یودنکیوق دوم

 ندّرفو تاوق هی وپ روق یرللا رانا دانو ا: لا یدو ادات هک الا یلعا

 (یاهلکر هن وہ یوق هلا یساعد رخ يافع نار هنن تف اع شاد

 ةکتوعد روغاح یهراض عابتس رلیدتتسا هرج ند و دنکهعفد زن یحح

LALE DEES ES 7 
  RITES E Nê ca RDSURIRSتک ۹

 1 رلب دید لهروتک ن اعا کھ هسردبا تداهاتش هکنوشو هسزدنا تتناحا

 نزلسرا لهر هدنس هتح رو یدرع اسود عامامات حد عاص نرسوح

 راسك اضرابنک-ضچب  یدید دوم موق یا هللا لور کاابنهشا لاا شل

 تو دا موه هنن رز ززوا نالسرا لوا هدن راک دب د مضر بید هن هرکس وب

 لد سا وب ! یزب زاد دلیا عوضا تشاع یدراقب ورص [نادننوا نبش هنک رک

 دنسنع رج نان ره لوا هلا یزاحا 5# نلدراولب ید راتروق رندن روم

 رشیکیادرپ قح. یدیلکهزاازدجن ندزارابج نروک ی احوب یهلوا نآور
 ی دلوا م دآ ,یراادّمم كل لر دیکر ]وا دع نم, هلم التسا" اد اهم

 ېډل وړ نیعت یرزابتما اردو ارافش ندراذک موق بویر اهات نن رد |

 ی دلق ارجا یوعد مااا بم و ص لب ن ادخ رتسفی لوا ڈش رطب |
 اوچ حج نو دن هد یز راکلا شک نیکو تشکل

 یردشود هم ول راپ ب دهن یصوصح لساتنو دا ون ی دلا دع اخرا

 1 هاو )۳و الا ی دین زوق هر راسا لر دیک ید

 9 هکمادام یدلب 1 ترعن : ن دوغ مود یراسورخو ناار نکا

 : یر 5.۱ ود رس نحروگ م عمنورریحخ ندزبنسنحروتک, نام ا ی

 دوم نامز ی لیپ ذوب ۳ ا یدلیوس هک ناسلسف ۱

Pah هک وار ١ 

 نبتعل را كموف نع كيف كتاعکناف كموقع لا ی درواک زاوا

| 

 3ول همروک اور ناعد ك هکموقو دعا رع يک یدرولند هنتس 1
 نوکربهعلوق یناشاف صصق یدلروتب زرادبا التم همون ی لب قوق |(
 یدعیج هغعاط یک هد ق هنت اعد دنک اله" یدل e >4 ر

1 1 



 گرا ا
 97 هلا یلالد كنا هند یدنشود هج وران لو ذنب نوح 5

 ضیا یرافاکی را رو دغ لیهیجو هجو ( عالسلا لع الص میل

 هب رف یسهدوک هاتو ڪڪ هن و لوطا هن تاق هاجس باغ یزاحناعص راو
 نايل تحاصف  یدباربمغیپ رک نلخو نصب رغ یمکو کل راند میفعو
 فی رش هلبا یعاخ توبن هدا یتسرغص ,یدناررفم دوخ یعالک ت حگالمو

 هثب رقاب او یدل وا دیقف-هلناسو تراع ه دنرع:تدم "یدنلوا

 ناص نالو مدا زر البی عمه وشو .یدززیک هنهر اب بوینک هوس فلفو هک

  ابحا معا ترا ا لعاند یدا قداوم دنعرمش حول مر وی وخ

 فا هبوب یدیشوب تب دوخ هتظعاومو اصن + یدرولوپ ع قو
 مایقو نكت هدماقم مان رج ۾ دنتسسوا لوب ماش هفوکلاوا عطا نیب دوق

 دوخ لرلنوب (.نیلسسزلاررححا باجعا تیذکدعل خخ ییدیازلشعا

 داع موق | ی دیا راهش! وب تره هلا بیذکت یی زا دبمغی تولوا دراو
 ۱ تجار قات یر هللبق لب دعا تاو و الج ڈک کند یک الف
 || راک نیم پسانم هو د نکی لب دنک هل نالاوا و واھھ م وند رخ تودنا

TI۱ اناونو لکیه یوق هدران وب ی مک دام ماو اما ر ولتفل و[: درد  

 قلات و ینا قج نیذلوا اورپ ین هورکع ورکر یز اۋ شه فن روات ر ۇز
 امالا نیضممو اتم, لبا: لاو دالو فو و لاتدو لاقمحیراک ی رودننک |

 لاک هعنجوم رع رک صن ( یتغتسا ہار نا: طول ناشنالانآ) نکشنعآ

 لب دیه اتبضغ نالوا هداع موق رلب دشود هنلالض هلا نابغظو نایصع

 | تریطح فاع رلدا شاب هکعد موق ام دشا وهنم تویلوا ینترعع

 || دهزو راکماک تلود بحاسصو زادلام ناوجون رب ن دنرا ا هن اض

 حالسصا نیغلوا راوکرزب دحومو نموم راتد و رهش *هرهش هلخالصو

 ۲ الو طرح هکنامز لوش ی دلوا توعم هنصوتصخ یراداشراو
 ۱ كلاط هنتراغ تكنموق دوم بلاغ تالم رب ن دماتس دالوا یدربک هتدشأب نوا

 عاص تیر تد لاو دنا هک یدک هن رذوا هلبا نونعاش تولوا

 || عقاو هک خاص توضح مدنرلکدنبا تکرح نانک خرع یتاقلعت راسو
 ۱ هدنرلقدراو نی بو دکور ۱۳۳ کیک نوا لوا یدتشوا ندنسهداویلاح

 1 . پولوا مهتم یڑکا يدزرو ناحب ندر ھر لوا ی یا یدتا هکر

 1 چی کدلبا ترا اول تبرضح یک ءات یدلنروق نو د 1

1 ۳ e e e e r e eme n e ee 

 هیت تا و  a NEDOنکا  DN O NN APTLY FAROمزه  ADEEرم رب و و شب ۶ نم ابو دین طاق سیب هد ها رز و1۳ هل عود و و وز ۱ مه 0و ۳۳0[ کد6 تم ول عرف +4 ۱ دم یکوا  SEFچت

4 E 7 



Ru} 

 دل نان ی کاربر , ك »۰ ےل اھ یو ی ۳۳1

 نالوا زها ادنطأوا لرلید لوا رفت تربع«هکم الات ی دلب وس یژژوسوب
 هشول ولی لولا صصص منت نكن رله ىت رلتشا وم رلب نک ی راکسا

 ۲ دادن کنج كرات اهلا لو eg دیتا یرلزوس ول ندشوجوو عباتس ا

 ۲۱۱ راکا یت كن را اعاد یدنا ینهنوخ تلنهولاک هکنوتاخ مان وغرام |

 اک یدلوا كج هم زرب هدنیک وا لی بشوص دکر قانا یدانلبلعا

 ١ ا یرافزممخا یا نضایب اچ ات ی دقیچ هکمروک وب د یکین

 RA هلربصز نوتلا هدش فا را تم یرلدانفور جا یراقانا و ا

 كنا ام رتطلا اهدا تو کما هکنوتاخ رودم ناوهش لنډ رب

 ناسا ر شع رازق نکیازب رع هکحاض ہکںڈاوب هان كولخ سخاو 1

 نرد جج اصن یدلک هاوج رمطاوا ه ډک درد در شاخ دک بوش

 كل راه .یدردنوک هلیباق ینب لات هلا هک ازغ لوا کت کد لشجناق
 هنااقو !قذرابنا ماب دلکمروک,ییلتف تللساه هزار و یدلقمت نلددنب نشد

 یکالینپ كم دانقو كم هقر الام اف .یادرازقا مرافنم هليا مراقابا هلفعرر دشالوت
 ن اییرویط تج عاب دنیاذ كجا ی دلوا ن دمماعیص ییهدرا نیغ زوجا

 بوروک :یکقرجو اکب یاد كنس کردن یدابو ثعاب اما لانا غی مز
 ج و واک ن ویچ لما ی عا لر اللا کاک کک امضا لب
 هللانآ بوتوط لمس تیلست ید غ ره یدر و رخ .یکو دروتب یسنوج

 کودد هر ES هنر ه دّدنلط كحوز بوک چ درا هبا تغیاتم کی

 یدلک هن رغا كراغ غودلوا نک اس یوز قح .یدلوب هجرخ هنفط ||

SERETA 2 21۳۱2 

 ممر یهو ماسطعلا یی نم ردع ۾ دیبع ناعوت اک اب ی داھ ریطاواوا ||
 هرشط نکرروط بوتایط هللا یروصت ینارف لایعو لها یدلوا . یدید

 یدلک «روهظ یرلقابتعا دلما قايشا بولوپ خوس هج وز یدعیخ

 نیست دود هرهاط ج جحر اے ترصح تودبا تعماح هدنعاساواوا

 : كنەوناک یردن یدلوبلوصق هردام جا فطن هک اما یدنوب قم( |[ 1

 | | رشط هلبا بارطضا لوا نوتاخ ه دعب ی دنیا" ضبف یتجوز كولا كال
۷ 4 
i۰  

 6 .« بدر ےک

1 

1 

 كسزسا رک ا هک عی یدلبا ےتخ ییزوس هلبا ییاوج در دق یم لک لع |

1 
 یدلوا نوفتعلاتم هم درا كنتوا رطاوا نو راج لوا هلنا یه | لولا یک

۳ ٤ 

  ۱ابهام تا  aهفاسم قوح هلعب رط نط ۵ دنا دا نیغلوا قلعتم



. 3 ۲ ۳ 
 كنويق عقاو هدر ولشاطرب دوغ هلخاب و یدبا.قعاط هه یراجوکی رانا ||

 روک ذم لانا اک | نیفمال وص ن د راک لوا« هیجاب اال افا ل وا اک |

 نا ماس یوق دوغو ذاع هجاوټ اطار نح داخ هک هجرك || را

 | یوق هایوبدوعن ههمعز نخر وما صعد اک Sî ار اینرد الو حوت اعراب

 یخ هک الاس اردن دد و تلالا سلاح نا تررصح نا ع جت ڭى

 | دوی نالوأ ندا 3او اا "تایر زا ضصعو ET لوا

 | اد کو داوا چالو ان دک ول دعا قیقح ر دندزاه اش لودتک

 | دمکر ی دللا لوده طظ رئراهظا هوناکیساب یسهفطن كاتم نار

 بودیشا ن د فتاه ساد لطالا قهزو قحا ءاح نکرووا تولا
 || هنتسدخهوزوا عاام هکر ۲ یدلنا ر ونرب یار مرح یک نودا وا |

 | ینو ا من تضلوا نامش .:یدتک هنسارخو ظر كغ ود لوا

 | ىلا نلاعت ها هن رهط ف ب یدلک هناتسل تبا لوا تفهشود ةتتسوا

 0 | ادخ یاب IS لکن هک نعل یاد دا نع د فارما ونک ا كلو

 : | تمادخن ومص یک ےن رۇ اکس ن نکعگعا تب اھ انزع رب

 FE ST ARE نادنراتشام نورلعات هال هلی یدید ناسرلبا
 | للاخ هت راها تش دات کو نيدو اش ط اک توک از رزق یگلت

  e NEE segمحک  RAEا :

 هوای ی زن رب تاتو رد هوس و

 ۱ | ید رذتبا هب یداوزب واوص ر اقا ول هج تا نالوا ا رحم واھ صف

 . هدر ودل هل وعلوا یودشکی دزد هنشابلعع هک اص ترضح

 ی ر یف یدلوب
 1 | یدلاق"یدراو هباوخ هدلجوا:مان لس ز وب یدلک زاوا ر هنعس ندقناه

 ۱ | رایدم هلو واب دالقوپ هکر دقن زایدم هل یک تکه ددق هوا هدنناح هوا

 ۱ نی دعب ۲ ر لد | لیت )یونس مان ورع نب دوا هماننصا تعدخ رخ "الا

 | راتکو زا نلک رس راغضو:رایک یدلوا و دکن و کر
 | زاوا نادزاجشا نير ڪڪ ۷ نس رب دقیح نی ول مکا و: غاب ردا
 1 ونمت هزيل ن د زب رک یا هلن العو لح قحبدوم لا اب هکدلدیتشدآ

 زمنیزدیاواکنا تینا دسو دل کعلاخ بو دا تالتسرب تب نس هنیرلبا اطعا |

 < یدلد
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 تالحع وب يدرازوپشالعا هبرضح اکاد نیخاوا ذ د الح كتو قیصعو

KS OEبکا یدرارراولب یبد ا هراح رب هر  Sa Beصول>  

 یراشاطو. یدلوا نادتلا عساو اک ارج رپ ناسیکتس لوا ,یدلد امد تس

 رف راب دلک هب و دنک ما نوکرب ( یعکیا) یدنلج ل دض هبارتایفیخ |

 ما م د هکرابم لاسوب کو كل عرانوبوق راپ دتا تیاکش ن.د هقافو

 2 1 لج یمانعا حش ُتموعلوإ يدلبا غ د کا بو دیا دوجو

 یسودنک یدلوا لاله ها متح میر هک داع موخ ( یمچوآ)یدلوا اش

 ٩ لالنوکجاقرپ ,یدلف رارق هدغوتلوق عاطرب هلنینعوم نالوا ن دنعباوت
 هدقا رطا لوا نکل یدروک بسانم تب رلعاب ززکیحوا نوا ماراو 5

 ېدمرکھ لا هد هسی الب دتا سسخردقن ره یبعل ون راخچا و تارت رار هایم

 ها فیش ناباتش جابر و نازو داب یا .یدلبا امد دوه تّرضح تفاع
 هلا یراضحا دتسار ڪک كج ل ر هان روك لاسو تلیعهزم تاغا

Eكلر داوه هود منو رس تعامل وأ ی درون  

 یر i طا .بوروتکرا جاو تار یزرا دعم با اهل بودا

 (,دهبدب ) ۱
 2 ںاعم هش راداوهر ۵ 4 رص رص :RTE نس د

 هکر د م السلا هب اع حح ون ن ماسن دون نو ددنندعن اکیا |

 ناوم هد هل .تفرهو هلک یرادسعلوا تتفاع رل دشا تراجع گو

 || رکن لاک .یدلوا ر رقم لر یراد ةف كن شم یامغ ن نارد و

 || بودبا هناخ هن اخ توی وا یراشاط هرانکی یکم اکا ندنررفتو |ا
 ۱ رج ند یرقلا ی داو زا او مات ام کاپ "ی دلو نیعت هکر ۱
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 e e e و تو وسوسه | |

 یدلوانیلس فا با * درس مد نفس نراوا ی
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 ۱ اه زا رد اس یا توعد دتوعد اط مو م ات دو |(
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 1 ده ترضخ نلیدتا ما | علم هلعتشا كرد و ناتداع مالک

 ۱ ۰ بوحوک ندلعوا هک مالشا لها نرو ناما در ودتکواب یاب روی

a TRYیراکدتا مارآ لوا هرک صندنلوزن هل طعم یار  
 EET راسا لر "ید لع

 || هدکرتس نک اما لوا نیا زب رع رع قلا رلیدتب هالو توفرعضخ
 || بودا ماسیق هلرع لب ترد نقلا ووتر دم اق اع یب لوا لب ڈروک
 : 0 اک رام دروس لب و و لش هت رب دلخ هاکتهزت هلا هم اخ ت داعش

 لس تراد نوا زویحنوا لّوا ندا و لغ ی 7 هرکصن دیه مر لوژت
 هد هم کم هک یو رهط كو رح هل وق نیحروم صعد ران دنلف ريم

 زا هرزووا ى نیمنعءااع راك اما. ردعقاو هدننابم هودا تاب هلبا یا تان

 || راوتشا دینکر لاع سان ید هد راغ رب ن دنراهراغم تومرمضخ لابج

 ٩ هللا مرك لع اما ین یصواضوصخ ردعیاش قولا نوفدم هدتلا

 ۱ تمرح نسخ اد وه نرضح زق هکر دل وقف نآ قدرات رم 9

 | «دنتسوا تخر؛ندهتخاادرت ماخر هدنشدلزاقت تک ل واو دوح وم هدنراغ

 | هدجر وا هکدودنارز کاش زر ندالط هدنتسوشراوو دوس کرا كنج

 ۱ ادو یا دودو لاد رش تاون دونمعق طح نالوا سوقنمو موس رع

 || الما ىلا ءاعسااو ضرالا لوسر ىلا دونه انا ىلعالا ىلعلا هللا سب هک یی
 | جرا سهکلهات ناثوالاو ماتسصالا علخ نم ناعالا لا موعد 19
 7 هدیاشاو نصف ااف لش زویط هن ا دک | نغودلزاب ممراک اوعصاو مععلا

 | یدیا رجب« د اش ح ول هدنتلا یشاب ل دوه ترضح هک ردروطسم

 ۱ | هتنالوسر در هل لا هلا ال یوارطس عی یدنا رادوغ هلا باک طسچ وا

 | رطسور,ا اسجا نیدلاولابو هانا الا اودبعت الا كير یضقو ىي ات رطسو

 ۱ ضوع نیا دی زا میدی ویتر ده ندع نیرو ادا ن دوها: شلاق
 ۱ یر نی مویف تی و فلاسر اب یهتتیج مالسلاهیلع حوت نب ۲ ۳
 نم یو دا منیب تم عراب هنا مهذخاق بک

 رضا ق اوچو حصل جزا هم وق هنودیکف ناکلم: 11 حاص

 | هننرلترمضح هنعهللا یر. ماما ریه نشور رب لوا ییغودلزاب نیما

 ۰ . اذکف,لحراا اهبا تفدص بودیا ل اقا هللوق نسج رلنا یدلبارز رفت

GRE ga:کا (فعوتلا هنر ا یدروی دوه 1  | 
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 0 مچ هیون نر کو ماکو مت ۱

aتایم و کور ره رب الف زعس مار ملط یتیسامدم اعد:تیاحا هک  

 ندادصا کک مک کی ذم یدیشتساییفبآهخب هی دلوا لوم لوئھمو | ۱
 الا هک ی کندہ یدال نراشکبس یاب ره ۾ یدال || 1

 اللغ دادتحا تولز و7 ارت ماگ اهر او بو "ی ااا وک نما ھا

 ید زاخو ار وشی زات هرات کر کز وراره ؛یدیف تم وا دیما یییلق یوم | ۱

 "فن لارفما ےس ت اولھ ادش اک بار ظرضا رج دمو دنعا نایشیکوک |

 هک الات یدلق ماچ ای بوریدلاق ن دنو هلا ھن ئا ھواو |
 ىدغەلوا داق ۳۷ تیغلوا هدیمر ها یسسالب تللوس ه ناد زوروا ا
 ی ادودتنا:نارط.ین اخ عر له نددودنکح :دقدلوا لیپ قاتا |

 هلتوم لاج انام ر ت چاک ی ایت اب یدشود ,هلغلاق قو تیوفس :ینو مک |

 عزم هک خع وز یپت نا لواو تعاسنلوا ناچ ران کری را

 زوال ناز تقر“ هالا 5 اوز بیو یا لاسلط اک |

 9۹ نیخروه«ضصعبو یدراو هت اس لبن د قّرق ژوقَبلا نفع || :

 ص رعت نیفلوا نوزفا قق هلوق رانا د و درر یم اهن بر اکیا

 قلعتم هنوصمو یتنعا ندن رخ ءارعتش دع ی دلوا لی زر سهل ا
 عطف. )۰ ۰ یدلوپ نیفت کودتا یظن یس وی
 ` هش نفوس نم افاام # کا ارایه اه وه

 شلالات داع هم اد ۰*۱ تض زتنا تاک همش قو
 "نام وا كز. دا تسرف ج وا لوا هکمدزوک هفت اا لدم تشک اه لعب

 مدنکن انقوَتسُ زوراش هکندنآ دن ویکی دشا رع لوط کھا ||

 یکی فول هناک ٣ نیوج نان ۳۳ یزاتبالو ی دل سر" و
 رت یا بص ا دشنک لایا لاتو ا

 acer on مس هو و

Us im nag goo mar > م ت 
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 1 ترع لئاسق یدادزا یرع كنان ھل نالوا "نادندامدفو لا ور يوا

 ] ناز رج کوب ملوح هم لا یبلرطاق نادیماتباصاهضا نهو دبا ||
 ۱( اچ انما ی ره برا لکن ورم نودا نا چاوق |

 1 "نیش نائم قاسفتا یدرک شوخ بواک هتهاکراوفتفس هاکنابشرهو ||

 Pees نام ول له راک ی دردنوک سد عزای قئاور

1 ِ 
 5 3و نه تناهن یدلوا لس زود تكحوا قاب مانا ترا نخر هر زوا | :

۳ 



 ¢ ۲۰4 و

 ترضح هدنامز لوا هکر ثلّوقتم ن دا4 هوایضر يضاع نړا | .یدروب |

 ا ا - حرت بان باو افناجیاوه هکیدنوخ ماقم هد هرز جم مالسلا هلعدوم |

 را نیدیعع عر ل وا الصا, قدیا. مالسلا راد هضور مک بوک هل اوز

 | تدسشءادتا هکردب ورع ید و«یدلوار ضم یباوتو یسودنک |[
 وشو معک وب هچوتوق یسهرآ عااط بر وز یوق موفلوا ه داوه

 رودنک و رلیدروتک هرب رب تی رللابعو لایفطا هلبا هرودم تاشه,بواوا |
 نماد بوشاپ هلا لاب ولو راوتیسا روډ یبک نینهآ دس هننسازبب كثرلن

 رلیدزوفوا ود ر دکر ک هسلبت هزبدوه دان لهروک رابدروط بوش هتماد
 اناث .یدلوا الما لائشطاو,نانزو یشاوم الوا یدمریو مدناف,نکل
 دیاربغو ناب هياوه یوبره یکیرهناد هسنپ شا یءهداکد جالح
 تولوا تبشخو فوخ ثعاب هراو دنک ت لاحوپ یدلکود بولوا نازیر
 تیوقو نل دنفسص اهن یت هناخ نالوا نیتمو مکس یک نیلصح نصح
 a یدلوا دم نکلل لنت دلهوک کل د هن ږد بوبا عص هلی دشو

 هکر دلوقتم :یدلاق ه دنتلا یر هبارخ راوبد یکجا .یدلنزوق یس

 ةاناه تاقّوا شراکت هرج کهدنیهز ریز ,ددویقع غراما زور |

 ثلدابصلوا)شنالواصالخ هن هک الاح شمامتیچهرتشط جدا نارذک |
 هدنآلوا كليد زو مانا هناسص مانالوا حب شما روق دوا ند هخاع

 | یقودلوا رصم هن نادداع لاوحا نامعلو یقلوو دنرمو,لسیق اهاف.نشلاق

 ]| هنيالنادواج تاسیحو منت ك دتا تم دخ یلیخ هجر د ساف معز را نلعب
 هر زوا تبحاصم هدف یش مرح هلنایسهرطاخ ل دردنوک ناراب ربا زاسراک
 کودیا ن دزلبداع راد یدلکو رند هنوا راغلا هحورب راوس نير نکا

 || :ناغانس ۍدراو مراوسرشلوا درم هللاهتسا و تدش یادنلیب نیمخهاب
 لّیصفا لیخ هیسدا هن عقو ام یدروصربخ ن دنق رط,یرانادابآ نکسعو

 یرلهارمه یدی وقهنناج كب رحعفب رح لایعو لهاقارفناو یدیوط
 دلی | لصاو هرم اعلعت ه دینزب ادنوادخ | راب دلوا هج وتم هب هک قاقتالاب ها

 .یندزانا هک یعب راب دلوب :تباضا هن رابسقم لال ایف رپ دلق امدید
 هک یک اله كداعموقهدتاوزرپ, رایدلردنوکه فسا كرد هحندرا قیاسناراب ||

 | موق رایدتشپا رودنک ید یه | یادن هنوکحوب رلیدندنا مولعمرانا |

 | كەتا تبانع ید هزکماررم لوصح لس یدلوا قجهلوا هزک هلبیقو |

 € قلل :
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 یر دلي TTT TEE ن

 ایلیا درو روا از ی دلوارادرخ ادا وه ترضح هرکصندنو

 وا هجا ن ذاع نادلودیزاضس قدع ہک الاخ: یدلس یکخودبآ باذع
 ح زود 6 دنس دقت ره کراتو دراو کک رائو دک ییادوش *هلسلتم "یدعا

e SLرشاد یاب تاوذ قول نعت شن ا وغ  

 7 هب ئ داو شع ن درابداو ز رهعژ هلشتلش لواو ؤا
 ر ها کل یدروس هوا N یسهالدش تارا رو یس هقات

 فو 0E او" هیلوا لحضه فورزا ثیصراو لاشن زیات
 للت لا ها یا نا سل دلو اخابژلوا لک اب لظرا طن

 هدالاتشع لاوط خاولا ن دتلو لوا" ی دلکحت از بطری ات
 ةت ززا ae *یداو مات تیه هش زز ؤآ لاوتف و ايک وو زای ۱

 تازاما ن کر ےک یوک اعبرار ةا ی دلکید وشراق هک ززوکت لک

 یکسا دا زا مشت ابن ےک رلواو یدنوارهاط تا ذغ
 تا ل8 يلو هوج ت o کک ید نوک اس اب یا

 قا ئ کار یو راکبا و لاتشطاو ناو نتو یزراوطو لاغر موق جم
 نالوارور نوید هوقانس ددخا ین یوا یدات روف نال نالوا شر آرش

 PET تادوم "یدنلوا اق نوح كرروکه دلاتا یموق

 لدت XE نالوا كاله 3 نیسذلکهناعا هک هلت ۇش دوه جد شم یئلوا

 یدغود کو یذلوا منا دعکدلق دهعز وب دیس الو از

 تررضح هدا دع لوزن توو هل وق ع هلنا یطر نشا نا هک دل

 نیخروم شعب هک الاح "ی دنا هتد مض وه حلا هلا قدا و دکر وھ

 هزات داع موق ااف ی دیاد ژان داځل لعل 5داغ ا بخ وم ق

 ضان ر ۇب ارتش یز اعم ناش ا رلندلوا داش یکی راک دووک یی
 ثان ئت دسر رته تایح ۳ یه دد هتل هكا ۸ نا اب وال

 زدن و ورد وب هتتسشرا تاکدبلا شلاخ لن قول اک دز
 ناعرف مالی ترد.نووتک ناما هد شک مخ ین ةت زط مربالق "

 ران دراو هتکلع مان عت نیچرل دن وک هیسالوا وا الا مرک  یادخ

 هاش راز راس تررضح وب دن وجعا يا امشآ نر دباطع تحعدیا الوزن

 2 خا e قم هش دل دو نو دا زخیتراخ 0 اوین بو
Dea 2اس  RE EERE Eحس  = a a 

 تی سس سس جو ھم ےہ م دم
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 تر ناتو میم f تن یاس سبیل یرلدینیا

 ردد ر دععات نارا یل وطدروط یھا ډپ هک ابا ار دعفو کود جابر

 نکک و دتساهدتعاس لوا را وس ود زرتسسا یی هاییس لوط قافتالا

 |یلآن م یتیال ادمرا !دامز یخ ابق کپی دم اپ بوی د یردلریو
 LG رز جدی لک اناعا نش 4 یتعب .ادلوالو ادلاو كربال ادعا داع

 نانا بیج دیموق يی هس ؟ رپ ندداج لآ هک کد خا نییشنآ

 هب لس ءان از اسو لق 3 کو يدلنبد هروق ا ند دالواو

 ]عا ضم) ید .اوب یرلنییک كد مه ی دلی راقدازغوا

 رحافت بلا لی قل ول ر رقم ۹۳ص * اهداراب "ییورفا دا دسر ازار#

 داوا د ر هيد ءاخ ناجسلا زك ۱ اهناف ءادوسلا ةباصسلاترعخا ناك ||
 eae راوچا هلا هبلاقو لیقوب هلاق بحاص لیق مالک ص الخ هلو قق
 1 یصنعترب ن درد لآ دا نیننآ تسک اضرب یجیدبا لکیییلناءاش ن س

 هک لام یل دلا بلط الب رب یجیاموق هتسوک ن لغو ن انآ یھت ااا
 زاوا لوا لند ك دلو هی ل اک یووصتل داوا لصاو هکب ولطم
 ییا ! مولعم ءلالا لیقو اقا لبقل اقم مرکو چت [لوزنمر ارسسرپ

 هباصلوا چ بلال لس نھ ام عی ھنن انی نیکبیسج یبرینوک,البرپ # ها
 و یبلق هبنتم.یداع موق هک حایصرپ ءلبا حایصلا جم ملطم

 يدرپ و رارهخ هنم رب روید ر,دیامداش تراشب ور نارابتمالع یرپ ره

 يبلکچ هندو ولوا ی کر ه وید یدملاق جاتحا هنننم ل دوه اعطقو الصا

 C ماا فتناقو لای عبس هبل اهرم ) هکیدشزب باتشنآ باکسر هاب و

 ئا ونی رزوا لاش نوک کسو ا هک یب قدصام هننوعصم

 نچ . .(ھت ای نجرص اے را اوکیلهاذ داع اماو ) صوصخا لج قمحم

 نیمز )یک داجاغاولکوک ن هزاوب و لاله یس هلچ چو یک ۱

 ققاددوب لاد هقافا هل داهن کب هباتیفحاو دالوا نالوا مد ت تباد ه دتعافیش |ا

 نوت ( ةناواخ ل ناجا ےھت 2 داسعلاروفوم دانعر وق اا

 ق لج, یدلوا قدضع:یژلقدلوارب زو زب ژ مهراب لبا یت وع بضخ
 را لواو ”یدلولا بف او تروجر ۲ ماناد دهم هلوزن ھل ۲تاذع لوا |

 یارازو هک عاب..یبلاقساوهب تورروا هرعن دجنروک ین روهظ كل
 ریان یورک تک en لوش ا اک
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 . 2رب ۱ <

  a Der reو

 نیس

 HT TEE aR یرادت هتل ۱

 نکس هدشارط مضر ر حج مکیریح نب ےھلجوریچو جو دعس نا |

 روغ نرم نب حقل 83 نر هب واعم يرلک اح كن هتلاعنالوا ۱

 قبابت ریدر نوک هک همدا ضن شح ی دنا یسادنرف رف, كپا زهع ره ۱

 ةت رللوترتوپ Eh 7 اتا ا ا

 یرالاس مرح ناکس بوراو ههللا تد نيمز دللزاتم عطق رلبدلوا ناور ۱
 هرکصندنحاتسا نوکحاق رب هک ان اوم هنیارمس نه وام نالوا

 زانو چ ر هرابرالا بر ا کک ی رنا رق يرلشراسب كل داع موق

 نا ظع ك شخ نیمز نویععاب روت دنبرلتکلع وندا چ وا ردیلیا |

 | SEES یدینلراب یک یزلکروب كقاوشالا شک ق قاب نالوالاصو لالز

 1 كعاناح لذ ندالغو طف لاک نیفلوا هند هتارطق قج وبا فيج

 | رل هدنا اد ضع بوسک ن راتابروق هک نالوسو ین راو رهنیت هبت
 رءردنوکیناضیفریا لوا هن رلت الو بویلبا اجر نارا نرده ا تی

 1 نائدارح 1 رب هوا رابدلوا ن رک ایس هد هکم یرادقم یا رپ اچ ایو

 ا قوش هر هیاکد ی ل مارخ رج عو مادنا لک نکیال حار
 ۱ تایح بآ یک یراق دلوا شع لالز بارس ناو تیک رپ یل لا

 || هنا لمت بارش تب تدارج هک رابدتونوایرلاوا سوپأم ندادن
 . موق EN تقاع رلیدلوا دور تام دلعایسا ین رزوسو ناجی ءاک هدولآ

 | قا هتهاشناوطقت كارت و ,یدلق تج رم + رانا کرا ناو 1
 راهروکذ م یدلراععا ود زسا وقوا هد نغلو زاغا نا نایب تن ها

 ۱ ) ےب / نا هن ەز ان کن

 اما غ کتی هلا لعل * منهف غ كو لییقاپالا#
 ام الكا نوتیی ام اوج ادق × ادا نا دراع ضرا سیف, ر هی

 اما مگلیلو کر ابهر # ميهتشا ا هه متاف ی هتل |
 یو اونم اوفلالو * موق دف و نه دفوف -

 HR GV ی

 روادن ضرع ی سرا را دنا وا ندتلغغباوخ اعوت :ررلیدلبا ناضوپ هللاقو ء

 ارج و اضی هداعسحوا ی دلسکي رب روق وکنا ایدی تعز سس هبروقو ۱

 | یدکی زا سیخ ی یدلوا رهط طولپ ر  جوا:ادوسون | ۱

 تی اا #۶
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 | قا دوخانور ا ی اا ر EE SFE رمو ا ۱

 ردفیطا دنوادخ مرح رس عضو نالوا هل ن لاا هد دار |

 أ دقلاع هکند الوا ماشنب دوالش قلع هدنفارطاو EES ر جا

 ۱ مضولوا ولد رداعد تاجا ڌوم نیشارولوآ Ra را ها یر دید |

 ۱ ند دحت ادات ف كل داغ موق اتو ابوح رو رک ۱

 ٠ دیر قلدیمد “در لوا یتارکتو یهانمو شحاوف باکس زا و یدشا |
 مالسلا هلع دوه ا قدس .هطارفا ٣ و ۳ تاوعد مام لب

 کی الضرپ ۂقرف لوا بودیا مای  heت رو ی کلم
 ¦ یدلنوشرزوش ةع قلعتم ةر ٹودنا را ةت تشسار هار ولسو

 | | رارفا تفل وارو رخ روژا روز ىکا ا بولق الصا |
 | یدنوا زی راغ ناذزب كا تاذ دیحوت هلا ناتا قتدصتو ناسالاب ۱

 1 ۱ ثبتی دمت ادا ا تراب ایا ی هکشا لتق ی زی
 1 | نکا ۍرغ ندرنفع ندعس ن نرخ نادموف یاس

 | یدرتکس نت ناد ةف تویلوا وداخ شو لو دن یر لوا یدمروتک 1

 FET ها یهود بنر هکساربز

 | مدیا لا هک ی هکرد ون حظ هک یک ESET 5 طاق

 || نوت دوف ت صح دقو ن رک یا ید برم یدلبوسناوج

 ۲۱ ی دلتا کقمت وب اد ننهرونکن اما هو هدسرر و ناوح بولس یی

 | یر ذلک کب روضح هلت هب ی یالططدوف ترضخ هک یتلرا

 ۳ 1 قد دوه ترضخ یدرو ناوخ نیهروتک ناعآ هک وب لتسدارولس

 ۱ مس طقو رمقن ییهدهاعم ندا رودص ندودنکو ی هلماعم نالوا هلا ینوتاخ

 | دالك اقح ها لوسر كلا ده شاع نا 0 دلتا رب رب
 ۱ ناجا لعاب *رعز لختاد هلنااتفخا ید نامه وک یریط ىدلىوس

 اده تلود" لبافزلئو یدزوذگک هک یو مرحالف یدلوا

 ردلکد تحصر اغ و ع عوزد اجد یصوصخ یررعس دالتف ودنک ر دلکد

 لاق كنار 2 هو یدلنا نناوعد ضش ازان هناجاا یضاق ب ناتشح

 ۰ ردزژهطرو لوا كن هلتالف «دتج مز نالوا م السا لعاو یک |ا
 ز ایتاو نیمز الع هسا ادا موق ئدلنا اخر یتعالسو اهرو ضالخ

 دی نارات نکا جنس 2 یشاوم رابڈروک |
 hS SRS ےس وم یک دج هس” ال

 ۳7 هتسلا 3
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 ۳ TERE E :ندزوبلوا رام ی را و وا د عج

 فروش هدهب یخ ناب ع ود كلك هنا يا بولق هب و ه اک

 ۱ زلدلو| لچ هینسا روم ؛ بوردنوک مدآ هللا کا رابدلق اا ندمالسا

 | ندرانابمنروتک ناما هد وچ نزبضح هر دلوقتمهدیناشاق صصق دو

 | یلاج دمو یینایعا ل.در موةلوإ هک لیلچ نصعس ما للخ لهن

 هد شوک رپ هلبا یب اوت یدینلرا بول یب :راق دلوارثأتم تبقاع یدزلوا

 ۱ OEE ها ها رب نی ی دیشلوا لوغیم هتعاطو تابع ||

 ۱ || ام یلارظناو كسار عفرا لیهنا هکیدلک ادصوب هع خاص ندنناه |

 || ھام بتاج ر دلاق یوشان لیهن اب هک عی ی ,دتْشبا یمالک موق ل لابا 8

 ۱ :ریعذجا نو دارس ییاذع یاعس نالص هراس هنتسوا | کم وق هبا یظن ۱

 داع موق شلک هعظع لا قولخم نیت کروا یدلدخد هی | ٠

 لر دیا عرف ابا وقروق ویک لهن شروط شلوا هلاوح هضیرزوآ
 نیا شام و سورس اور هنج نیا مان صع نب ضا نی ور یدادوا

 هداع ن ندلاوجا و ر راو هت لا تج يدنا هنا تشخو فوج بور دلبب

 E يدردنوآ دراول هل ها راس شوکو یس هن راک همالسا رر وربح
 کلا رادو تردقامآ ابد تمه هنتفتلو ر رابدلوا حص سالما
 یدردلبر هدوه تریضح دا ینراتنالض كنموف یدلب یلاوحا وب

 هک او یدتالصاع تزاجا هکعا دنب و صن بوراو يسودنک فا

 مام بودنا عج هنا یوق لوا ی دت یدراو هلح ما تب تی لآ ؛یداو

 ك یدتا عیلب یس ەق داو ارڊاق ةنب رللک هم السا یدردلب الصفتا

 تناو مكا ةوبنلا تلوك دق مضالا ىنا . رايدمتوط قالوقآ الر
 | esl من در نا اتش هنم یرتال تسلو باذعلا اوربنت ,بولازتال

 | توباتامزق مصایت یا هک یب راد وسزوس يربغ یا اذعب |

 | هکالاح یدرا هتاهن رکغوفروق یز هلباذع لص ی دک د یهیزیس
 || .دنکزوسرک | زروپمهروک سن ندلاوحآ ی لاوها نککریدید واز,

 را هنعط وید : نو رپدتیا م دهاشم هزپ یرلباذع زککو دید نک پا نیکو



 لو رام و ةذرۇزاو تۈق زر TES ها
 كل د ةن راز د لقا الف E بار قادر اریحتص ۱

 4 اعنا 9 ب د ایاز وک
 Spee sg تبالس امم روز ۍرب ره
 یی 9 ر ا رخ هو ۱ ناب هاب

 |علعجر ولوت هتل لیلی ر سنت ی مافن یا زاد یرلخاع

 ی دا اکی ااو نسخ زاد و نر
 ع ن4 اه ينلبا < دوس رم ید لای ه

 ۱ یدیا داغ مو کوب دنعزوژو زور غ

 | الاد هم کب راو رفتساف دوه ترضخ يف درب کر دلوع
 | ملط رر زوط . دعوا لنانلخ نالؤا موللا بخاو مود كل دند
 ۱ یارک داوا ئ دروا ةا ضر نیک ناخ ,یدخاو علاص هنعط]

 | كتبا ك توادیآ معآ تعاطا رارآ مدح عاشو وکو نک راف

 قح - یدننمازاتصو را ا راک دن 3 زوم نیاتهتالو لب دوها

 | ES رغ ندم ود ناتعا یاب تاعا ساوهو مد 5 ی یراق

 أ مود لوا هضعلا یدلوا مرام E لید + هک دنا نتدصف هضزاعم

 تم ی ی سم ام ع اچ مر + مطب اذاو) نیلا

 | شر داتعو ی داعهنو یدژراط هت .راهتو لل تولوا

 | دوه ترضخ هکادنخر ھ یدزرا روا ةلرانب یدادش تونکر کرد

 | یدرلزرمسوک نراب وند هانا الا دیعنال راد کدنلوا یدربد هللادبعا موقا

 و "یدرروس نوّتع هنا ١ مد ر لکب نونا هک ناق رهو

 دو وا رک هرهش مهقو دنلت هل وب هلل الضو رک بوغا قرص

 ا ی یترلناصعو د سراقب . تؤي بفعرد ۱

 هل اعنا تح درد رولوا لزا هاتشا خار هرم تغ هاکیو هاک

 وین تعاطا اک بوراك نم ند كقروق نادهللا تورون نوعطاو
 ۱ ۳ > الات و ی بو ودر دا :یدرب وس

 اف نخ لکا د یرلنادامو رهن و واکو مانغاویرلیشا اوم یدلرقیزاپ راح هلج
 زا رای دلق لاک ۶ زع یوراو هر لار طا لاک راند | طاح اعون یدلو_ |

 ) ادنپ(قاتوښوا RE O . نم کیا هلا سما را

nچند س ص  



 ۱ | نت FOE عتضو ESEF كشاططوب یدلوتباهت م مرام
 i ندراو" م دنا عضو هنر زوا كشاط :هزاق لوا یس هکنابه ی دلوا دراو

 ۱ دلم تورو وک نیس کمی .میروکیغودلوا یتارون صا هداز

 یرلقاداو « دا سار هکمدروکب یهم نص هدهار ءانثا م دلرغوط

 . هوجولا:صن یهداس وج ۳ - صولا نس ندا مب یا ه داربغ تحت ۱

 دورا هدکفرف یو E یدن وص هقول ینارور

 یدلوارهاب و راکشآ ارضخ لکیه رهوج ر هدکعیطا یوزابو رهاظ یتاروون
 ¦ یدروب الس سادت هزلآ لب دق بودبا بایط اکس یرب كموق لوا

 هلعوسشح و ع وضخو هلوا اخ ندکبتداع م كرت رول يا هحر ددی 1

 (یژ هل هیلح) یدرویط نتصخر ود هلو لالمو نک نار ندکتعاط ۱
 یراتماقوادق هدلاجتاهد یسهرشپ تحاص دلا یهاحو كهب اراشميب
۱ ٣ 

 هما نبش همد تیطح و ادب وم هلت اغ کان دبس ۾ دلادتعا دح || ۱

 یتعی رش رم یون تولضج هبییدا ید شش باا وکر تازو زادوم | |

 تواع# وب قا او لاو ت دایبع ود هذ 2 قالخا و

 ترا انالیحا و تمه لج هراس ق دصنو نعفشو :تجررمهیافعضو |

 همت احس هان نجوا صبا دیش .یدیا رقم تیخر هنش رط ا
 1 ید :ندنمود مچ رلیتصمب و نوید ردن دن ع دالوا یوق داج قافآ الف

 ۱ رازکهر هفت رخ م اتش هک نعل هدرلنداو یهدّنشام هفوکهزاج یاس

 (ضرالاق وکالت زر ود ییدرایدیا نکی « دلش تار

 ترضح بولوا دازتاوغ لابص موق داعء اسنب.هیتبجوم یی رک صد

 هلا یصن (ادوه مهاخا داع یلاو )ءان اک رایدیا ن دنماعآ یب ! دوها ۱

 رابدلوا فصتم هلت رابج تمص اماد زاررو,ن رخ ندشهوا ر تراش

 فحځاض ۍؤفندز بورود نی راک زور هلی یساوعد وق انشا وه

 زارد تاوولخا نيب ران وب زا اتحا هلن اتیصیع وردردراو ر مک یوغ را و

 ادنلب بس هلتماق شزا شا یرلهماقلا ریصق و هل دق رر یراتاو

 تماق لی وط یریبره هکیدیا هد هبت ټوپ یر عو توق رلیدلوا زات
 تزابع ن دنرزوکن ازورف شا [ قزازوکت قاچ ثب هيو دن ام یرلتج عرب

 لوس ررب یرالافص ی رلحاص نمالع هاشم هراغ ناهد يرات خار

 لرجل هرات یر یار کاج یی تی دودا ۱



 | كنر هک .il ا هدارا یشساعم 9 هیت قره مطب دود ها

 1 ترضح هدقدزاو هلاس زو وا شر تک تن نیہا ہت اوہ نخ رییس

 ی ead ق مس it ید حد ن ماا نر
 ۱8۲ تخم

 p8 PIE ۳۹ شوت ی که روز و موتلوا
 مات دون و عض راد رک ك م مو لاۋ دنا ناعذا ی مات داغ ن.دعیس |

 هک دا و دشخ لند یو دک دونه ترضحو یدرواعط هرلت |
 | یتسرفرب مان خرح قیا نالوا یلکلمو یدرالف بذکت ییودنک ||

 کا ید یھ نکا خان هربدلا لیهسصو هرفظلا لیهصو -ی دیا راو ۱
 راوکرزب بوک یکی ن اعز ندنلس یسرف كحون ن ماس .هکیدا راب

 هاش رو بی یراعص ج وا دوو نهو ید ص كهوف لواو یدبا
 ید را در ڪک“ زافک هلتدابع هزاتب لوا ەل چجىتى دارا تعالا رها |

 ةردقوفهاجواکهنهک یوقر مانداغنب دیش نیدولخ ن ذنفار مش | كموق لو او |
 ندتسقرا هک دزوک ا ور ر نوکر یدنانایحا (فرلشا تووپ هحاصفو |

 ۱ كج هاب ج ورق ةدولخات ییغفتاهو یرلفیج لابس یاروترب |ا
 "عرف یسع تودبا لاشنما هب یه ۲۱>زما:یدناموادک اتقو .یدلق ادنوید |

 “ا یز م ها دوه ترضح نن دایکم نازل 2ینپلا:ییرن ام ||
 تک و یندرغوط ی دوه تولوا یضقم لخت دم هکینامز لوش
 ی یلوفط خدا رک دلوقتم .ی دلک هروهط زاآ تیازغ هداج وج
 و ةد یاب قلی دروکی سدلاو نکرد اا دلا رکج نوک ر

 ۵ جایا قلخنو"یقلخ ئا هلل ید دوه یدروض وید هدابعلا

 مرت كداب دک یعت یدید ماتصالاة دهل تسلا هدکدرب او یاو 0

 ناسا یخدآتومضخ ئ دلا نیلا وبس.ر دید هرات رکو دتا

 | ردراهقو ر دقو ذخ او تاوتسو نیضرا قلاخ ردیس هلوقع عفتیالو سضیال |!
 | ESE  هدلاو * ئ دربو ناوح

 ا .رکصن دق دلو لم اخاکبس لیق تعاطو ت دابع هک هعلاص و

 نوآرظ هب سواد راختتس | "یءدارص کودتا لج عضوو یدزسوکن یرانآ

 یی *یاداو تیر مس نر بور و

 تا



 یزاعمهاا یزنک 4 یذتردنوا لئابفو ودلخاد ه درهنش ناتسط لوا

 ناخ روم )وار هیفاو ید یولیشوح ردتسرب بک اوک القو
 || نلاصنو ها وخ ٤ ۍمدلو | یلغوا یکیا مان جوعبأاعو حوخأب ههلوو
 ۱ یراق دلوا نکاح .نکیدراووا هج دب حر ,یادروترا یتا رد اكنلاوخا كوا

 | ودیا بودنکاهیحز یسرب رز وهني هر غو لعاب پبولکج: لب مد ججج ۰ هتلالو

 | جوجأي يوق راتات هعلوق هجرلا هيل يد مالا واب دتا رابتجخا تماق
 | نينرقلا وخر دنکسا_و.دسنغا دلوقت نادطالتخا للا ىم هلنلق ج وج انو
 هد راکش و دیص را هچن ن ننی عز اوچ یہا ی دمج هک هل جم رها

 ا یم« دک هنر لغو رکصندنماما دیس,« اش بوو هدرانکهر يبو

 ۱ راب , دلم هدهارطالوا مار ج الو یدم هدیا تاقال خرپ هنس هل بقو,موق

 ۱ همز یرادالوا نالوا دلوتم رای دليا حو زت هلبا هلبق عج ن دکل رتا

 | بابل اماف_يدتلوا قالطا كرت رنو راک كرت یم وق یدلوا انا
 ۱ جوچأمو جوجأب هکر دروظت هرجا و و و روطسبسم « هی اکرحآ 5 ان لیوأتا

 ا ن دتسهح ماو آیات اهدا یی و وا ندا ارج بغ

 مدآ ترضح نوک طول د 0 هک ههجو و ول هیل وب )نیس کود

 ن لوا ییامتو هن اس يح يدلوا م .التحا ن وب وا مدال هم

 | قول کیا ما جوجأمو جوجا: بودیا ردت رای ن تارک
 آ دلونماوقاو ترشع هک ندنرب ره بوترا ارد رانا مدناعرزاو يدار

 أ هللا 7 اک : علا نوڪساراو هاالا كرردونح میام هی رنع ی ی یا ۱

 ج مالسلا یهیلع ناندعلا ن هد ال وتس رنا نانو طلاب نالا نالصق ٩۷

 ناري :نالکهدوجو لافوطلا حناني وا 8 نر فلوت ۱

 | ها قص.مدآ ند هدیعس *ب یعز وب هک یی ی هداوا ناهد زاوا شاهیخ
 || یزد چ بقا غلا ین حونو هلا. ین شیپ رداو هلا الع شو

 || نجرالیلخ تب یدلوا عقاو نافوط بدم هک رک صن نا لت دقوام
 1 ثعت لج” e لس + دوه قا هچک لب نوکیا كیا لد ةنيامز

 ۷ و اد یدلرب و بوس تست نوا کیلو
= 

۳ 

 4 حالسلا هيلع شنا و اتا و ,TD (تراا ا

 ۱ مد ی 1

 | تاتو نوکس لا .انضالا ؛دابع اوکر م وا لا ءوبذکف | ۱

f 

 رک

 یی ست



agg سست 
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 یفلتبس كولم نالکه دعب یا فاوط تفارطابوراومهبعولپز ااا |

 نانینسا لبا یناوطو سال هرب شم رام وپ وف ملت ریسه ۱
 رد ارد,لزلنایراکدب د نیا دندی ئاو ۱ ن2ا هو ندرۇ |

 ملناون لیدر و فوم یمااطروو او مخ یرهشهداب ز ندزوجوا نیه لبو |
 دن یولندیا تع نع اکو نده ھا هلسام دوخ ئ راب ر ر دکل

 هنآ رپرب یدلعلابو ,یبابراو قول هل ن ره هکر رولوا لصاو بوکچ ابرد
 وصناع یاب دراو هاشقاب مانروعت هکر کس راف رک یلدا 4

 ودل یکن هلا یک بام رۇنا ها وقئاح رهش ردزادمان هلا یھ

 ةع عر ناف ردانز دال هلج یادخ راسو یرالداعو یرکسع او
 دو ار کا وسو دنا ضو دهاشداب ها لذه لدا تّروغ |

 اف ور رولت سعات وی رئطا دن ه یا رازنو و یعاخ تزاجا

 هتقدروش ورق رولات هنارعم ی تکرار كل هاو هرات

 e لولک هک اه رونضخ نخ فتو ول سفر بالا كاسانا
 ىح ان ریآ یدانص  هدنلوق ا > لقد لا هسلبا تاک

 وڌ كدا ارتقا وصف وب نوهت ات سازد رولب رویا

 ی اشداب هک قو روشلک ن دف سس
 ۰ راطلبف ن یرابروت e نام او تر ا

 ۳ ا کل را هسع>رپ هسنلوا میس ثاربم هدنرلندو روتلوا لج
 زق داگز ید ر هلکدهدلاک یردق دتنک و راک کا رولر و هب یسید

 ۱ : ها هدر اکو ول ر دیا ادر نتدنزاونب ول نا UEBE هماج روئوا

 1 | را رفناش وق ماقاشوق هلرود ندنوتلا لاقنم كب درد نيغ وا رهاو صلاح

 ۱ یخ ن رانو زادنادنوتلا هتیلآ:یللش لاح كنترل و یماج كلی راک
 1 | هرعا هلحاو ار" ردن دند الو ا تقاد(نب ر واع زدراو ید هلک رب مان هدرتفنا

 || نشارنک هیازایصت نهو رفاو یراسالو راد زانکمم دشنام یزلتکلم
 1 8 هنو سن هب کو او ربا دغ ضعب هدنرلگاو ردرتاکتع یناکس

 0 ۱ ست هاکو يوق هر هآ ریاض لوط به ذزمو نیدالب

 ۳۳ت ,ندندفاب دالوا ید هج رفا كاذکر درالکد یلاخ اوس

 ter و اک د 6 2

 | 9 رش یک ۹ ا زدرآدمان اسب کنان دلج ردراو ۰3

 لوا



 ۱ ۳ هغولب + 7 پشر هتم یدک هدوجو یر دنزرفرب ۳
 ا اک ایرو ر او: ېس پوسوکتبغر م جاودزا هلزخا دنلب رتخدرپ |

 یک بح ی دلی ,تدوتمب لینک توررد نوکرپ هدقدلوا | ۱

 ا او اب قارب ويلا 2 و طو هجشرپ هدیلاوح وپ دسا رولوا |

 هاربخ یاعد ید نيج يدلوسوپد پریا اجر قمراتروق ندماحدزاو | ۱

 0 :ودنک هرزوایراننآو یدتاتراعن + رعت هز ر هش رب نجام توو و تصحر ۱
 : لا بناوباسنا هرزوالاوتم وب یدندیا كام اراد ا بول نونعم دراین | ۱

 ادنقم هناعابخا ها جد دود یدلاغوج یکی اجا و لاحا ث.داوج || ۱

 بویلپا ادب قوص صندرپهطن هل رت پول نکو و كنوپ وق الوآ یببلوا ||

 هد هحرد رب بود E هراکش نطل عبط هدول یدتوفوط ز دماج نوم || ۱

 هنلاجو نسح يدرونکم لا یاناوتغ سعی و هکیدنوانارقازارفرس | ۱

 رودنک دل عصب تاب راح GÊ و رمز اه شو ره  هروک |
 يسا ما یهدنلسق تایرد E نالوارادر ڪڪ كيو دارو

 مزر تام#هو يدا ا ا ا9 بسد یک ناسناسب دننرزوآ یرلشاب ۱

 ۱ هدرجخو 1 و ر هليا ببتر یی هدننامز لا برحو |

 یدیشلوا دور ماوس ولو یتسی رد یدلنوط وهآرب
 ۱ یو 1۳ هک نیحام يديشعسب رب والد یو رب ندنا هن سصاح غامد

 یدتیا را کا زوما هل وا ك ا لوا یدیوطآ شو |

 لعت ا ی دلوت داندزا ۽ یس هعطأ هار ی دلوآ تک گاز س ا 1

 یعسو تفد كرلتا و هلن رط و الوا زب والد كس تولوا طوخ راک |

 ردندنفادالوا قاععف و راتاو لوغم و را ةا, ىدلکەدوجو ا ۱

 نارکیشرمز هد هیلاش دالب و نایاطع ناناخو ناسک رک نیطالس اموغو
 تفآ لا رووا ءدنام تالبقو ماوقآ لواو رد تشهروآ قداس كف |

 یرادت اردا ج لتو مهف مالک ورب ةقرف ره تولوا ترا ِ

 RA کات هن زازا کو داندزا رش وو رد رسما را

 وجو د هلصف و إف ر دیدات دوار متصل اوت و رق اوو

 || ناسانشور هلا ى ولع هقسلفو قطتو نطو ناساطو (هنادنهو ناتخو زا
 “هک كلزانا ( قفا نانو ) هک دن دنتسادتا لر ون نان ول :اک>نالوا

 1 -تفاناروماعا حل وق "ماش فص خروم Tt ىزا ذکر د اا٣ ذرا

 گو كتاب ید نا یاس ندا اسد هود ۱
SF 
۳ EE سس عج سس 



£ 

۱ 

#6 ٩6 JF 

A |ولت شی اتاق نارا ھو رر  
 ۱ ( تفت نب بالقضر) 38 ردماودری و هدخات ات ان ا ین ادعو ۱

 لج عضو یزوع نکررتوط تو رازقو ارت حر سو ةن ||

 ۱ EOS نادیراکش )نا ندم تایی وطت یدلوا هدتشانا 1

 قیدضام هتم وهم خادطلا رز حاصلا یدرون هو اکو ید ا ۱

 ترور اکاانالقصنالواهزپ خرج ا یدلقزامار هک ید وم تولوا ۱
 بت

 لوس سس من (التص) ندرّوعلوا هلن روکذ م هلی منا رو رح یدرویلا
 لوَصا یکی تلاغوخ قانرد هک هرکصندندم هجن ید كلو ی دلوا

î  ۱هرلنآ ی دراوآ هژرحو یزاک اکو هسس ور هاک هلنا یلط تالو  

 رڪ رار ا التو لانجو مباش یرارحو عتناو و صرف بسام

دنرلشاع تقام یذلرو یاوحردقوب
 3 1 هلاقص ویلا ودص تارا ه

 خرد راتهجو هدر زکر شہلا یدلکج تولوا خزهنم یرکسشل

 تدشو :رلیدشود عر کوا حاس ملجا اروم ء هدنا- یودلوا قم

 بول ه دارا لوا تک دا لاک رب دن لو هدامزرپ ز ن داش

 نیس و سس کم ED SUG را لی راندنک |

 ا یدراو هراغلب وک داود "یدیآ شاتوخ مدرب لئام ||

 ی ء دروتک هل تالو رب فیش و نیرق تهزن عضاومو فیطل یبناوهو
 ېر یکی م هان ساطرب و راغلب هک ات یدروث کنیراکزور توا یکم هدنا

 و ید هرکصندکد شنب هربیق نس یدلوا لصاح

 وک یدلق رودقم فرص هن راکش باکس و قاقو هاب ورو روم
 || رایدشجرخ هنرلش ام هجو بوتاص ین حس هت رلب دتا قرص هنیرلسال

 4 < هما €

 ارا صح انا وتو فراعو لاعو انادورریدم هلتناغ ( ثفا نب نیچاما)
OE SSودنکیح یدی ییا مظح رهشرب هنس كنا فا  

 . كلثا راد هنبدنزرف روک م تور و SE روش بولق ىع هليا یان |

 هسا ضم یکی راب عبط نیج ,,یدتیا تافو یدجامدلاو ی اتو يدش
 ,راشاموقسعنرپو تول یپلق ص اخ عارخا یعاقد ىلشاقنو رکتروص ۱

 TE بور ذا وبا ینا بنروتک لبا نب هلیف میشربا و بودیقوط |
 محا نشانو لاک هج هدیدان بوشود هني ن صتفارط تک او |

 RGN ی نمیاد دز تیم هیت ادب اهبنارک

 4 مان 7

 ناب
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 ۳ وط E ر رح دالوا کد ورم ی.دوب رداد وه ه دنا یه

 ۳ ات قراترا رلیدلپا قو یتنذل تلسع ېراکدر ود

 | هکرای دل معنی لبخ روش نم اول رایدلوب لسع هدنخوهقراحانآ یک عدو

 ( سور) ب هلعل يديآادیانو دوجومانو دولان اولحو لسع دیک آلوا

 لوسرو "یدلکهنب روس ز زح یرد)ركردیا عیب هکباخ ید فا
 سو < یلوسر يجدززح ,یدلنا اجر, تم رب هدشب ق بوردنوکم مانو
 ۱ ېدل نړ نیدز رسو یجاوت صعب ندا ا يساوهو يآ بوتوط

 نسخ هت راربرب کیو راب دشلرپ هدناچ ر رب هکیدالوا تفاب هغد يطوب

 ۱ EE راغلپ ن نمز ید (تفاب ن زغ )ادال رهن ت هنارادع

 درود ةتنارخ و تعارز بودا نادابآر هب قو تای 3 يدسا

 هرطر ورتو ترش و واک هابخ هل اش داران تمدح اهاخ ي دلوا
 بدیم( ر

 و 17 یتا ره راح يلک لب كرت يسابنر .EE لايم

 ترضح هکر م کبد و توادع ثعاپ .یدنوایاخ نداد عازر
 1 دم 1

 ۳ IR مر فی رخ هلن جا وب نم و تر و هشاب یا حوت ا ۱ ۱ ۷ i سه هاب , 1

 ۱ بلط ینآ یراردارپ ور یدینمرک نیل ءلرخ ساطاوا | وقل

 ر دعا هزر ره« دور تقو ر دیس هزر اباي :یجراردبآ

 ىدزاغوطقالوقەئ رلاچر وس او ىدزعاتاقتلا رانا رو نج یدرل.د

 هكنعسر مظعا مسا نخ یار یدتا كرادت كتسرپ ملا هیج تبقاع

 هلتاغر وب نح یدریو هکر تو درد وب رطمر = هتسا يديد مس غو

 كرت هرکصتدلی دار .یدمریو یلاغ>ا « هلیح ادج ,تیفلما حول هدا
 لع هرزوآ ير دی بورایح یربطم ر 5 یدلوا مزال نارات بالو ۱ /

 یدلوا مولعمب یودنکی یدب E کت ید ر و السا ید

YE SUES یک 1 ی ۳ شو iy HR PF E 3 

 . N RHPA RE MT A RYیهود ک١ ونک ۵۸ دش ادا کن ن ن کک

 ارو یيدلف قم رع هتنالو ك: EE وب

 0 ره هلدالج م ما یخ ) بودنا كرات راجسب کس ید را

 أ هد را هليا رو ېدلبا نییعت رالاسهس ینلغوا نالوا رادوبراد

 ,بلاغیرگنلالرت یدلوا نیفصلنافت ونيف طلا قو ید ردنوکو شرا
 زاعو هدروخ مز ید كرت یدناوآ لسق هد راج لوا شر لک
 ی ی نر

 اتش e یدلکچ E یا کا ارا

4 e ۶ 
5 
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 اى یدلو تعدو ۳ یودنا قار هل و قالطا 7 1

 | ماوع قاذم ىدا قو ی یخ ام ی دوتا
 ماکو یدلوا ی زک تک RES مط * قل تا یو "دلو دو

 | مارتین ی ورنا اص»(نیگلبا ملا للا ناد هل
 گاھ هترانعو لنافآ رادطتلس دوف كارتا تتر ڈار ک | او

 و 26 هدر هو 5 دلال و و ا ی ر دقو

 E3 سکو د و دونهب "ید هدر زدراکشو دینص یراحوک قراثشنا
 دال ل اه 25 بلآ Erk اوله اهاق ردراو هد راش ارایتخا

 رهو ن نرز جو تهذت ر رسا رولت د ناقاخ هن راها ش داپ و 8

 مرح زهر وکه ید کرد تارا اتخارر « Pe رح ساو

 هکر دزاو یزلنوکر روهتم رب و نمزوط یک هوش 2 چ ن اکر رت
 نانا لوا بوی مرغ قلعتم هر هزار راو یززکوتبفاو هاک
 ۱ | ت خلع دحورت ناتهک ان الا ستار اف ریس ك كجمدیا ر و
 امد "نان ۳ هتساآح 9 هزارمخ و هاوو سیا لر راس رولوا

 ۱ هلع اد شل و هاو ةسدأ لرد دزد دبابا ڈرا ضا هنارافو

ET1 ۱ یی رفت ررتد قدا تلالد هش سوت ها توع سا  

 ا ۱ , دنیا شدو ن مهار انلوم خ روم ل لیضفتو رالف ھا

 2۳ت مت ۲ دهن ۳
DIAS TERRE ESRC DARA E RR 

re mn mm hr ISE 

 CE دعوا تو حس ی
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 و ژرحت یردارب رو نم اما ردروظنم هریفح وب و روطسم

 ۱۱۱ كوس هن راک لنا رهن هرخ الا یدّسا تحایس هس قاللشقو قالماب

 | دف دی رهت هلو رب همان تل راد هدنا و ی دتل «دلحاوسلوا
 | کشو هاو کات ید رکوا یک دیتصوکلد ندنرب رب یدالوا

 || یدرزوتیک بوک الو هالکو هماح تودنالاب تعاد ییرابزدو یدردا

 ۱ | کشد ةد لفت رظ هب قلم یدحاتافۆ یرب نم دالوا رک او

 1 Ra PERE دا شعب ثقات لوا ندنآ یدل

 شا ر فاو هلراشعا لوا ر دص كيا ,E نما مزال یّفد

 یداقا یبدصق قلا ۳ تیوب Et PES < فا اک یدردقاب

 كاج درو دوعو اتشسشو قد هدنرل بودیآ تیعج مظعربو

 ارس: ریدزونک قم كد ندا تافو لوا دورسو ا

 |قخاناورا تدب و ۱ هکر دلوقنم یدروآ هنازورف شنا

۳ 
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 2 کو هاب را ال لوا ی

 ہن اعذا و ےھف باپرا رایدسا كارید هلعب ی هن لک و هما الب اصوصخ

 شیما هرزوا لاوتاوا BEL ون دعدآ طوبه یراب ر دندزویرب ۱

 شا ر دنهرام یقفاوم هلم اک لفع هسلوا شاید رلب دا

 اهیوار ىلع مئالاو ء دهعل | * یهن بابرا هیهدن نوسم نعط

 م انب کاخ هنس هلربقو موق هکمانا مح رخ نالوا مات ثفاد ن كرت ام دعب
 ادب ید ارادکلم را رهشر یعس هللا ی سا كل دوف ن دما رکدالوا یدا

 ییکاسو هر یهدننامز هرزوا نونات یودروکح ندندلاو یدلوا

 هک دعاک ایلکوکب ولوا للام هراکش و دیص تاتوالا ماد یدتوط شوخ

 مزاع ههاکربعک هنب هکنوکرب قافلا یدعا تبغر هکو لسو رس دنوکلوا

 ةرشابم دعد یدلروتک ی را ماعط یدلوا

 تخم یراکد کچ هنوکوا یدرولوا هدر هروش رب کد عالوا دیصاا

 ندهروشنیءر هک ج رکآ a اتریش OPER هنل وانت

 نیک بولیر وک هروح 2 یدیشالو هکجن رادقمرب :

 ۱ هکندرراو هر Th نح الم 2 ہا یدلوا ثعاب هنو الح هنوکر یسلوا

 ها لای دنکراستخا ی یدعلو تذلو مط هد محط یودب هت درا ۱

 يلج لوس كد وک, داتعا لرد کک . ی دروک بسام لوانت تولا نیک

 هک دنلکع ره تونلرمضاح هلی نادلقنرب یدلوا زم هم زسکم هکیدراو |

 هلرادن وب هدیابکو نخ هما هک جرک ۱ یدلروس یسلوا دوجود هدسهرهس
 یدبایسم ربغ یا ا هب همعطا نالوا یا ن کل ی دار رقم باوصاب

 یسلو وقرادعم رر هزات روش E ید كلا هاش کس > لر دیک
 د زلت هراز ا اف ردم نددنا یصوصحوب مدآ ب عیج ی دلوب ققح

 نیخروم ضعب یدلوتوبل یکن قح كروب نم هدنتمذ صخره نکا
 یدلنوق اطباضو انما هرادح ك د هتنامز لیلا ميهاربا ترمضح دل وق
 سانلا نی معنا در ذل كم موزو مدا شب » دا وب داندزا هدیرمصخ كلرلنا اهاق

 *هللح بهاوم ی دنلوا ظرف یک ندا هه راس نیفلوا اسو مونا

 لدوف هحردقت وب ی دلروک سانم ینالناو قارسا نینلوا ند هیهلا ۱

 یافنالا ج قاذم £ عد یدلوا رر عم یو دلوا ارتا تت "یو كرتن

> ۱۳ # 
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 Fess ا میت و 1 ا

 ]| غور مالی زکسو « دنکلم نا دوس نالوا ما دالوا ۳ یک ا
 ریزد ةد نک مشاا تلخ مار ما یا ئو ههتطرض یوق ||

 رر یا قیقصت وب در دشنکد هفاشک یاس جوا ی هكا قم وع دارح

 "دیدن تلالاو یا فلت یوق بوو ځوا نیشخروم صعب ااف |

 ولد ردنافولع دودلاو نشو نوک تست دودم هلتلم قرقرودقلاو ١
 الاف لواو زدراو ( ۶ E نو اسا هعتشات كتلعرب رهو زر ديا نییعن

 ی دروس رجع ثقان دصقلا رزرو نرخ ردنوهوشم لوطا لا
 نيح جاور لتضع و یدلق نادحا لا رک رهش TE نیح 0

 ۱ ترضخ هک از .ی دنا نادا لایان ودنک بودا نادانآ یلغوا مانا

 قراک و كف القو نيج .یدریو دالوا ر نوا ها ادح يراب

 للا یرلقما حرار عو ناسو دنسو سورو زرح و ظ و كرو |

 دتشرا سب یدلوا چور زرد وجم تولوا رانا یر ره

 رتتظن ندم كو رلد و يحس هلتباغ بولوا لوا ر ) یدالوا |
 یدلوب زاهتشا وڈ نالغوا تفا لا و دا ده لو نيعلوا |

 لڅ ۍدزاو هم یراکد ید كولس لررکح شخ اونو فار طا تاقتا ۳

 1 هدنعرقو زاس ی ةاعرک یادخ راد كوا ارط یتساوهو تورا شر ۱

 زا زاکشو رنک لح یناتنهوکو رادباتو نشورو قاص راو ها یدادردرب |
 ۲ هل دات ع درو بسایم اقام کا نقلوا زر یفاوع هعط
 اودا مج یتهایکو بوج صعب و ,یدروتک هنیمزرسلوا هلج رس
 هلک د هاک رخ ذکوا هراق هلا یب الع صعب ردیک یدلیا اسب ر هناخ
 ندارد تانا راسو ن دنتسوب نو وق یدلق عارخا ينا ردفورعم

 تموکح هود هماتتساو تلاذع لاکو ی دنیک توکید  هفاتو را هماج
 ۱ درک هلا دروق ن وود هدتنامز یدملا لیم هدادس و ظ ادج بودا

 عترت ۱ یک دال رھا بزلوا نار دوو عمو
 جدو ب ونا رل هن اځ نی وج و هایک كرلتو و ر وطسم هد افصلا هضور

 هربقج ول اماو زد روک ذم یولتکع هدتنکا بودا اد راهاک ر ت نامز

 نامدا ترضح هک هلهخو و 9 زد روع4۰ راد قمر قعیدح كنوع وب

 ۱ E شا رویم نامز نی ایزوجوا كيکبا دهن فوط
 اپ
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ED EEE REراب دلو ریه  

 ۱ رب یلوا اع هباتسفررو مرنا هک لب دتلتش نس هیحان ناورف جد هنموقر و

 :هساملجسو هماک و ترها ید ی سهو رد شلو نیعل لسا )او و|یرانکمت

 رابدراو هن رافرط یصقا سویسو هجط یو رایدلاق ه دنراتکلم سافو
AATوزا  E Eهلکعاجارخا ولم  

 هدنیمز یور ماح دالوا هل ابو راپ دلاق بوراو هيرا اج همادق و مل

 رلپ دشار هلهجو و

 : ج مالسلا هيلع حوت نی ثفا دالوا لصف #۷

 2۳۷ ار کودتا ونک اسرع ودم لوا ا کر را
 هدافصلا ذضور ر دشکهروهظ ندنلس كنو كان وسآعو اج وأو ||

 هداف قاوس تولوا صالخ ندناف وط حاون ترمطح هکجردروطسم ||

 لاو قرن تا یدلنا مفت هن داحا دالوا عموی وز هک ه دقدیج

 ی دلرابصا د ا کوم هزاتعسل لوا هلا قاتساو ڈالوا تود نییت ةا

 حاتحا هر ومب نکل ید روک غارب رفس بودنا لانا ها دا فا
 هک اتو ینا ترلط یظعا مشارت نادا نوعا یک ردغاب هک ذاؤا

Ed asمسارب نيا لير ترنم روفلایلع یدلوا هحونع هالا  

 تاالخ سالا هلا ین ترضح سب یدلق لوز هح ۇئ نا ہظعا

 هنارا هک دلق لس هثفار د یساطلواو یدزاق هزز ۋا كاس او |

 ن دناعسآ بناح تعاس ناه هللا نانمرد ساط لوا ةد لوا بلاط ||

 مالا راک | نیب مرح كس لوا مرحالف هل ررقغ یلوژت رطانقح راظما ||
 ۳ ار الا نیب و هلبا قالطا هدئاز كنس هاکو هلا یا رظم نان |

 هب رخ تولتوط هلعارک او زارعا اعاد یادلوا یم هی یاونع یتشاط |

 یعلرش ید د ااو تولوا رمعهزاک زور هبصع" "یدنلوا وح د 2فا | ۱ ۱

 ندنزا نیدز اب نالوا هدفرمصتیدالواو .یدلق سارح ءایحا دوا

 رز و ناجربو سورو نابشا ندندراكنا ؛ر دیاوبالا باب وف زوج
 یهدنمانرافلل و تو نیصرح رازح ناکسو نانو و هبلاقصو كرو |

 ندش رذ ودنکو یدنلوا لینصفت هدنز رفع مرا یودا نیهزرتس |
۱ 
 أ

1 
۱ 

 سه هرگز اج کا. ۱۳9

 1 رار د ر دضارا سناهن رب نشود هاف ر سے جم وحأمو موخأ توبهزوا

 یرکیزو یس هلجح شم گیم ی ۱
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 93 دنه نالوا لصق E r هرکه نکس و و

 كن اکسو یترفو كفل ر ددالوا ماح ن شوک وڌن ااو

 یهاشداب ولتکوش ولترډق اقرالوا لز هلج و و ردلکد" لاق وه رک

 قالتخا هت راتنامنامزدعب یداراشعالار ھا هلن آیات نمر ةکندناراو

 تعباتم هک احرب یر ره تولوا ادیب هلربق یرادقم ناسعط ی دشود

 ی تند سس و تن ات
0 

 ۱ هنا رکی ىدلتد (ارهلت) ةت ەى دعروهشم هلا كلوت و درک ۱
 دود ای ید یررهش روهشمر و یدع ۱ تراهن دئافو

 کر اد( بازهم )هد علت ناو این دعد الد ااه تاکو ید كلوب
 | یدلوا حرفم اب دنجاشداب ل رهیش لوا هک یدلوا ع هتکنلا راد هاک

 تغارو لاتجو سيج تحاص اصوصح رد زهرا یرلبروع امو

 | ردولهراکم نالوا لامالام هلئوسیفو رکم یرلنورنو نورد و لاعاو تاعانص
 نیوس راخ ربت ؤتوط حاسمیانز ردشلوا ادب نادرلنادرنو ج رطیش
 اره ,یلجخب دیس تالو اها و ر دنا وب نیعب ] یراقیلق ولم هلا شسحاوو

 ارادتیکر لب دته هدانهتنایب مدانصو لاجا تا« هدانز ز(تحااو نوسفاو

 ناخ كتقلخ زادكم عساو ږجلیخ رکردراو شوک تب ندننافاضم كن وو

 یک رلیا هدکسهرویطی رهو ردبا ندای هر ےس یکراط هردب ۳1 :

 هدنرلتتکلعررولوا وللاتصنوزوا و رادب ومولکا یادغب یسهعنو نغی هراز

 کد ج رک راهدنق اما روئلوب رفاو شوحوم ن دکر کو شوخو ورویط
 .نکل اردلان هماحدالوا نیادمو تابصقو یرق ردلخاد هالو دنس

 یرلهسشب نکا جاودزا ندرانا بوبشی راق هک ارتا نالوا ندشفاب ءانیا
 .هدکرلنوپ ر.دیفاک هنیزاتفاطا یرالاجو نسح كنب رهنزو یناصو یتارون
 ندقترا:نادنالوا لوم ام یرالع قلعتم هتن انهکو رکم, ر دقوح یراهراعس

 نظ حابع نیاز هجتردساف معز ,لردبا ت دابع ءرانا بوزودرلتب ن دچافا
 یعصشزیو ردندندالواماحنطوقیکولب رپ ردعمق یکیا ربرب لتابقو رارلیا
 ری توشلرب هدرمصم نیمار یراردارب راس ردندنسانبا قراق نصت
 ,ةکیدینع | نکم هدنسهبچان تارغم هللا یدالوا ودنک طوق هدتقو یرلکدتا
 هک نعبر ر ولوا ییهتنم هرضخا رح بوراو ر.د هقرب یشاروام كن راتالو

 هکر هنارآیرب كالنابقو ماوقا رولو لاصتا کا ندسلدنا یاب رد قرش |

 4 ربات ¥
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 ۱ «مدادو ضضرا هکرد هرم ید ی یربو اهدای جیم هبادخا تم دا
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 u کک RTs erra ا کا DECIDE عهد یو اف. رب همش کیف و

 ل اھ شن

 ۱ ET نا 9 ENS SIE كد الو

 حا شوم ندیرویف هکوادیدش دم (نارف) یخد یزرهشرب ر دعیاش

 ام ار سل قرلهاخ كاو یرادعم غم فصل اضرف ی هدف وا

 | نیطوف ی نوب هکر دکلام (ملول) ید ئر رد هدقهل وب هل رصد یک وک

 ۱ | ره 5y نخ یان کلام و رادشک [تراع ما رس نا

 ۲ | ءاراتضن ند و هل ردنا اف ناکا قا 2T نادوش وا یک ا

 rer هب ون )ید یرب ردل الضو رک فازا هرز وا ةت و فک :

 | ماما ل و قلنآ ج وا تلل اع و اما" ر تن الو دیه یتنوراق و ق دنا

 | هدننیمزهکرذ (هیوس) ىد ررهشر و ردهزوفوس هل اعقاکاسکودهرونجم ۰
 ۱ ودك نده لزایامهم عیج كن ردعلا لیلح الم رولو! ل ضا تا

 رولوت قع یودبا يشې کک یراصت قراند یک الراو رولوالساو ا
 خام رحم هللس زدن کش هالو هر ون کد ) هج ) ضد نیزاتکلمزب

 تنه رهو زد یاش الررک ی شاص کال يلو اار غقاو كش

 ردقورتموید )ر رز یع ا كغ یا كوب لات اعاف "ردراو ےک اع لقتش

 هلت اخه دت اھم ااا نیتغلوا دحر ز و ته ناداتسعف م 9

 هی سا es کر ڈزاو یاد یزاتکلع هت هروآ ندنول ز دق وتم“

 || ردندندالوآ ماس ن شوک ن سدح هدح موق اما رداطعهنکلا راد
 زراذک جارح ک٣ی رک | كع راس کرد الو ( اک ) یزاتکقم هلو

 رد هرز وآ یکی راصت یرلتد هکرد ر رادزب ناعرف- هار داها اھو

 امدعب ردرلاشک هراو نوعا تراحت هتالو لوا ن دعدقت ام" یفوق تبع
 ام رع یراهبصقو نادم هکنردراو لقا( جر ) لضتش هر نق

 یرلک اح هعاو ردندندالوا ناعنک نت نادوس ادا جرم داعش

 دکل راد مات (دنکن) هکرد (هنرک) یف كنارتتمو رهشا کلا دکردزاو

 ارولو اهدا رد بذار یک ماوقا نسب اهن ندا

 | تشبعف تکو تراح هللا یثید لسف هلفلوا قو ی لف هدنراا
 رات وب 3 دشرذ ناعنک ن نادوس هکژد (كوکر) یا ور زرالبق

 لزوکولب وب نوزوا زادیاباو نک هدننایع کلم دنسس ها یلدا جز
 هام نوازش REDE ردزرادن وم ولزو

ame rات وَ ا ردروفوم قق 7 ق  
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 هیون هکرد ) هوا 1 یتبد د یراتکلهی ردرادوئو ا یراهب بوتوط |

Er ۵ 

 كيرات زور ن ایم نشور یش كيرا دتکبناب تنها وب

 طابنئسا یضرا هجو هکرد (نلیطبب ) یسه صح زز كیامنکدالوا ام دعب

 یر یس هلج در و موسوم هما و ,نوحا یریکدتاریمعت نوبل

 |[ حد زیپ تدبن اعنک یب ناد ونی تمر چود .دیززوج تصدی
 ا دبسانچا یرادقم نابقط کردز هاف مانسانها و جز و ناو و ناشا
  كنهفاطر هو ردفا هنتر هر یرزاوطاو لاعفا ردهدب رغ رابد راک

 ااو رارکۍ زاب زد عالیسو مابهب یرایضب ردراو یرلکپ هع شات

  ندنر کوک ب اود هکردراو ید هفناطرب و روت ۶ قالبیح قالرړج

 || رانا لوب كند ضان ساجر هدنراتبالو رارونیدبا رازونب وب نوا تن ز
 EE نترهتپش اع 2| نیا.هزودنکو رارون دیا ادغ یرلنا ا رک ۱ رولوا
 . هلتروع یکیا,هد هکر هو رد ررقم یباودزا هلروع نوا كن ره لقا

۳ r 

 ۱ هبل ر نوک لب نیز را تباعر تن هنز هک عی هما تیعج

 | کوک ن غی رب ون رلکدتسا ناراب ردقنج كمر و قالط مہ ودیک یرلتروع

 ا | بجلال هدعب| رلرقاقهلرلیسک اولدوایراناوجآ هک فیل داراع پوک
 ES ب رع طاعقلا نضعل هګرلعز تج راع .هب زوب هوا هاو اب

 ام 2, رلالق زاغآ ربس دنیلکن نوسننیفا زاوا ےھف یبسانعم رروقوا

 هلیقرءانزوک و ک ندنادوس لا هنو رارولوا عب هم هم رادار بوغا روم 3

 ا هدنرلت الو )ردنابشلا ےطع یلیخ E یراهاشداب ۳

 | هدنرلدجیسو e دصلاخ بهد ردنااب ی یداعم نوتلا

 | ترانا یکیامک ورا نادناراج هک نی رار جت یطوطخ تامالع ضعب
 ]| هروک هنیدوبنهدکد لکیسربا ر دیکر وقهرونس لوا ندنونلا هکیشکر ه راردیا
 1 هکر د(هسامس) ید یرهش كوب ربكموقوت ردا ذخا نعاتم نالوا عضو

 ید هنحوا رب ندنحوارب ر دنابع یهارهابشرب هدنس هروا

 | لیدعت هدنرب ره ردراو يري ڪڪ مماج تردو ر دن ابا یودبا هفاسم

 | کرد ( ی دمد) ید AS ردارسو لح هسسا تابع قول

 هدنتس هتروا لرهش وب و( زدررفف مرګ كولم رعب هدندن بک كنهاشداب

 ۱ ویو اگه رمح ءادایترابز دم :ردساف گز ردراو مصربهدننروص تروج

 ۱ لر ی هح دلو تص رد ردژراوخ مد رم لج كننادم نائلوا رک ذوو

5 7 
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 دونغ دنت کا یس الح هکر ذی دخ كوسا ةفناط *هراخو كل رصم

 وا3 ترسخ خار نود قلا ید ول ماش کالو اموع ردوا
 هلم السلا هلع ینوم ترطح و راح نولاح یودلبا لق كعالسلا هلع

 قدصام هن رش صن (ن راج اموق اهیف نآ یسوما اولاق) تود اكتب
 هدتلصخ و یوخاصوصخ را تسد كنون راذرک دن "هربابح نالوا

 زدندنلا كنامنک مهرشام مز نشود هللالطداسف نودنا ادنقا هلتاق ةالوا
 هردام جر لوا ندلوخد هب هنیفس یدالوا رهاط هدناعنکه حو داوش ااف

 یور هیس مان شوک هک كناعنک نکل یدلوب لت هدرات ول اعد را نیکعلود

 قتروع ود ك دا لصاح ند هر یو نس "یدغوط لخوا را ماف دوکو

 ماتس دالوا هصلا ی دلوا هراق یزو جد عن ج 9 کا یدردلوا

 رك کم توزاو ةر رع یا صفا و هرر تالو اتدناوا ن داو

 ندلادحو كح هک و غر تصرف تودآ توادع هماس دالوا امد

 e راتدشا روصت قد صام یزودنک هناا وب هک ات وک لدو الاخ ۱
 اناتسلا ساتثلآ عیج نه هاو * اے ىلع كر ناڪ ۱

 ااکر و اس فا اوت م اوکراذا ًاخ وق مهب ی تب تلف |

 ی اد کا شمع نالوا لامعتسا هدا د ههلوق هاش ییطو خ ووم ۱

  نارذ یسکبا نواو هدماع ذالوا یبوا یکی هدف دالوآ سلاف |

 ناسل ننصم شچ تاک و نلوم افصلا ةضور هک هحرک) اک دشا

 هک دنکه کر دینژک ح ون تّرضح دالوا للت ثعا هعلواد كع "تخاو ] ۱

Eهع شاب هفشات راتدلر 1 نادنر رب هرورضلا نیغلاعوح یشوقت  

 راف ولید ت رک ا نوچ ا د دتسلا نادشس ئ لک قنات |

 للم راثک هک ار زر دن رغتسمو دعتتسم هلتاق هکلپ ردنج راقخ و

 هیانکس كنيضارا ردلکد بحوتس» یتوعضع رکحرپ هتسلا عوش ماو ۱
 ردلک د تحوع هژهحورب قسمر و دعناضم ههاوقا كنا ى تىلا كت | 1

 هک ردداح تارطضا ەد هلتلب “هلل ثعاب هب (TAA د دعن نا یو |

 قوا ترحو تمعو تهب بس تتشخو قوح داندزا و تا دادنخا ۱

 زرخا لا ههل | تدشم نودنوا یک ودل gm هلن | تا ارطصا و و |

 ردعفاوم هسا نه ناعاو داعتعاو ناعذاو مهخقلو قن 1
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eهلوا ۳3  RENهلی وی .تناسا ا  EFنرمهح  

 ناطخ یدلو اب نکن دنلفش باوخ ی دالوا ينام ز ره رمرکم نو

 ندنربخءاعد یدناناور هردپ یاک اب ناب وک ك یبا بونا وا ماس یدلبا
 قحنا یدلق ماتءادن هنسسانبا و دنیک ماس هدعب ي دنلق غمو دیفتسیع
 دهد اقا ام ی دش» هيم دح یراوکدزب دخ بولو قنا وا دنشنجقرا

 هروب یرلنادناخ تودیا اکتا ه دینعرا الامم ی دنایط هماس ایع ح ول

 هروهط ن دنا رد رانو احا و نیطالسو اسا هحاعو هنیسلوا نادانآ و

 || لوز و هلا یسهلیلج هدم بولبروس تءاحا نوح یدلبا امد دیو

 | دنغاص پودبا اد ررکعو ید اج بودماح یدلواب كلذبغ یدتبا
 | ماین نالوا نردندالوا لرکو ماح كرك هک الاح یدلق تافتلا هللوص
 یچا یدلبا تباحا هنتوعد یرادحام دلاوو ی دما وان دو وا

 مدلاوو م دج ر یدلوا رادب ندینباوخ ( ماچ نیرمصنب نرصم)
 تعراسم هک هادا م دلکنب هنا یی اب هيا راد دع | تباجا 7

 یایکاخ وید مراوکدزب دح یا روس ا یکاع د روخ مل مب م دلق

 بو ف اوت اب ههللا ىج یعرضن ندزوب وب یدروآزوب هچو ترضخ
tare lelaةکرابلا .ضرالاهندیساو هترد قو  

 لا اين پلا راهن الصفا اهرهن قلادابعلا ثوعو داللا ما مه لا

 یشاپ ٍرصعقلا لر ابم هکی عی یدید هدالوالو هل تاکریلا لضفا اهیف

 هلربصم الا ربصم نامز دعب هکی دلبا اعد هلهجو وب بوب وق هتسوا
 كاجو, ,ییلوا بیس امد لوا هکعا ایحا هلا یدالوا بالو نالوا یم

 ها فک ردا غایت بولوا یل وق داس ءان يفدالوا
 ايو .واستعالاو ظعاوملا ب تاک نمرات الا رک دیهتنا يدلوپ نیبعت

 هب ولو میز و دنسو دنه یدرب و دلو زوفط ځد هماح یلامتو هزاهسقح
 نادوس راد یدلق یس هلا یرلعسا شدحو,و رب و ط3 و ولو ناجنکو

 اا كماع دالوا ناتیسدنهو رایکنزو هشیحو بشم تالو

 رز هیرق رايدر هدیضارا نالوا رکدوب هدنسیپ رغ كلرصم لیت بولوا
 هنغاط ی دوج ن د هنیفس هک اتقو رلیدشرود هنسایحا رارهشو را هبصقو

 ئدلوب قحن یرلتماقا هددر زد نالوا روهشم ودنیناغ قوسو یدلعح |

 ةنعارف ی دلکهدوحو یا م ا ناعنک الوا تا لماح یروع كماح ۱
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 یو AF ےس ایت ۾ کصندکد تیا باکترا یرکتم لعف هنوکوا یدلوا
 زد اما رهام رلتسپ یا ندن رد كنا كلذ ىلع ءان یدیشع هعیفحص

 نیعنیرلک دید ر دحج ار ندحاودزا هلشادنرقرق تفطاب هل رفت هب هلا قح

 ر اجییقن كنتلم یراصنو مور و كموقوب هدلعوب هک هجرک ۱ یدیشلوب
 فلاح هقاب س و قابس هل راتعا یرلقد]وا ندماس دالوا نکل یدلکد

 دوپ ههلوق نیخروم ضعب ( ماع دالوا لبصف اما ) ی دغروک نراب
 بعکح ن دج ردلصفم هلبا شکن ادوسلا ونا تیاهن ر دلس ره ین
 رودبص ندودنک ثعا هغلوا مغتع نول كنيدالوا هرزوا قیقح یطرق

 يدرمک هب هنیفس هلباایع و دالوا هک ح ون ترضخ هکردنداح سما نایلبا
 نوا كماعا تعماح هلا یروع هسک هیوا فرطر نافوط نانرجات

 نب ماح هتکرح فلاخم هنوصموب هکالاح یدل نان رج یهل | رھا

 یتوهبش نکیا ی نافوظ نارج زونه یدلوا بکن ی حوت
 كنبدالوا ءاب اکا ی دلوببرعت هننوتاخ هلص مر بود ا نایلع یماترد

 اما صاف نیدسرذ كیا رلیشبح و رااراق بولوا قفعم یهحوداوس

 تعاب هنعلهراف زوب هرنوا نیک نیخروم رنک | ردقفعص لوق وب هک الاح

 نکیاهدنلاع ماو تن ار باوخ مالا هیلع ج و ترضح نوک یو کرو و
 :E تولوا نانا ی ایک لاک یدزدلام نن ھار نماد راک زور

 ةباعر E ماح هک اتقو: یدلوا ر ردم یبسم هیعاډ تزوع
 حیرت ابا یدک هساقم هتک لاو لوک ب ویلو ا دیم هنن راس بدال

 رادرخ ند روک ذم مسر ی دلنا رظد ود ر دن ماح كمصتعاب هک مانس

 یدراو هشت ره تاک اب .اوخ ردب کیا ناد کور هلا اعر ب دا بولوا

 الا ھا ا و o a ینروع هوفر

 ید وط شدا ةناعر كماس و نب رغتسم كع كماح یدلوا راد

 هماس تانرذو هوا مراق یرازوب كماح دالوا انا هک رایج ندا.دشیراب
 ههجو داوس یدروب هلو قم یزرللوا هدتم دخ مام تولوا دیبع

 یدرویطهلاعقلخ یروتسرس وشا نیم رک ۱ ودردو نالوا ثعاب

 ترضح هکردنعا لقن هاب و ندرمصم حوتف باک یزب رقم انالوح اما

 نوکر یدبا زاو یلغوا ترد مان (نوطح و تفا و ماحو ماس) كحون
 هدتعح یدالوا هکندلنا ایر ن دنهاکررد لعو لج ادخ یرا:تربضح

TFT 
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 لا یزاربرپ بوذلنش یرقو یادم درک فرو قرار 1
 ید رلن |" یدشا راتعصت ر زو ا قلوا رھا ط یر اھا د |

 رل:دلفاایحا یژرب یرلک د نکب تاؤ دنا رفتم اسر رپ رب تون

 نادانآ ین رلبناح ندا و شسزاف و تۇر” فرج و لب ہار ےلکا

 طالتخا قا و ماحد الواتو دیک هتتهقرشمو برغتیژلتضعب و راندا

 ماس نب دوسا نب موژ یعودنلوا نا هک( موز لئ اف) رل دے شار ةر روا
 هرک وب ۍئدلوا بلاق هرانا قیماتنا قاتعسا نب صیع هکنام دهب رد ڈکالوا
 یدک دف ر ف نوا ءاگحیراتکل«تولوا موسرمو لس لت هر نور
 اک ناف نکو یراتطن یرلتنطاس اڑا رو رخ تقاع

 | یراصن كلذادمب یفتیا َصق هب هب رومع» بودیا عت یرلفقتسا هکیدتب
  رقجاصت تم و نارطخ ساس شف فقسا قدر طب تولوا ةف رف عن

 ۱ هکنوکد حاوو تنم هر هتفهندهنفه" ییدلوت زاتما نصرت ره هلنا ی اعلا

 ۱ نادنروعر «دنررگآ ت دمو رارالق زاظفا ورثو هتسلا رول و عاص

 | ردنا فرج کرو رکن رل نعوط بر اخ هوا و .E یربع
 | یخ ہلا "ورا وط رب خوک ل وا ون کال او ن دلو روک یتا منم
 ¦ قدا هتل انضحم+ زا نگزا ن دتانعت زا نما ةا کرک هل

 | ةا کا هاو" نم ناب زف هیلو ر ڈک مو و ردنا

 ۳ هدانز وڏ زاد هزجاغ ن اکر اک اک ژ ررب و هرا هصخر و ر

 كذا جا یزمرق وا یشکر هغ ندرنصع هاشداب هدنرشنآ ررروک هععنم ||

 | تیکه یشن از شرب و یرزغرف ید ر زالوا دهع نل و اما ردنکد راح كيک |
SÊأ | ديا راغ نال لك نئ هیزاسو زوس الا نم نیک یراهاشدان و  

 | زاۋا هز اغرفو E هک (ناسار > كولم اھا) هلزاتما هو ڪڪ و

 LARS رد ایذلآ وبا کاج رب و
 | و للغو رفاو یییطالسیک ئیها ڌم ردضان ناسارخ كولم مهرسا

 ۳ کک وغ کیت یاران كاتا تاهن ردسالورتاکت یشدهعوتم

 Rg کم هدس و زا ردآرهاظ حق کر هتسیاشا قلعتم

 ۱ هزوکر اک شعاتنرافق هر ةیاطشرپ (زیشدرا) هک در وطنم هد رات

 8 دو یدو اظش ؟شغا ڭم ود مالا ععتسه هلکنا هکنرکوا زر مس و

 : 5 هیت تام ردراج
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 علافو ناطع3 بوروسر ,عل EOS ر حایصم ین ۱

 ی >واو (ت ویک ) نالوالوللا با تک ر هدوحوندش فا

 (ایع) یا (دالو) یش! (حرول ) ی درد (نغب) بولوا (دوس) ا
 ردشهلوالیصفت هرزوا قلوا یجزوقط (دز ون ) یحزکس (مرا) ی دوا

aایم اوت ییوب ره ندنسه مز مارک دالوا نانلوا رک ذوب  

۱۳ A 
REET را یاب تک تک ۳۳ مرد ار SEA ES, 

 لس کس یو ٌدعقاو یدلک هدوحو السا 3۳0 هلو

 یسصو كحو ترضحو ی دتصتب مدق هنلاع د وجو هللا یلس لوا

 نیعلوا دلوتم ندنفن مش لس كنا نیلس مو اینا بولوا یدهع لوو
 م دقم ماش هدر ره نکیشعزوُس نک هداز تولوا نسا ندوذنک ذا

 یودیا ندننابرذ كنا مور و سراف و" بع هدنناذ دحو ردشعلوا زکذ

 رودص ه دنفصو كلا مالا هعرف اک رو تاسلا هردق ىلع ردشفلف قیفضن

 ی وک كضرا یمارکدالوا هرکصن دنس هنتف هاب هیضقو ردننقا

 س دعلا تسو ناعو نع یهدشارطاو هغد رمش مرح نالوا یطتوا و

 بودا لوژت هراتالو کودتا نارج نوعشو هلجدو تارفو لغو
 لرش س دو يح رب دلبار و دقم قرص هنسایحا نادمو تاتصق ||

 ناموکح ی 2 هفطا ةنندم لوا تولق احا ی نعس تویلنا ر رودتک

 | مالسلا هيلع ماس هد هستم بنک هجو ه دن رات یس دعم رلب دتا زابتخا

 | سضحسممالسلاهیلع خ ون ترمضح ی ردشلزاب ن دنیلس یو اسا راک
 | تفرعو ساد روقوو هتسار فو تناندو حالص لاک هدقدلوا تافو

 راس راب دلرامصا همالتسلا هيلع ماس یلاسرو نیبع نيد را هاتب ناتو
 تیصو ودرانوشعا زواج نذل را ادح بودیا تعباتم هرلنا مارک دالوا

 اکح و الواو نیس مو اینا رنک |تودا ر اعد ريخ هپ و دک و راب دلق

 هدوحو ندنش رش لس كنادعس و الصو اما و نیطالسو ك ولع هذاکو

 یرادحام دلاو یخدرلنا رلب دلا احرو ساک ن دیهلا بان لک |

 نیشأتس ءاسا توعا فارحا ن دوح قذ رط زا تا و رکصتدنلاح را ۱

 نیخروم صعب راب دروس رع لیزویشب بولوا قاع هللا یرلتمس |
 ۱ هدیابحدق A3 هننامژ مالسلا ا هيلع قعسا 91 توقع ترضحان هڪلوف

 || زوقط ه ودنکن وکسم عب ر ناکس قزارو نوح ر داق تربضح ر لت ذلوا
 | ایضهدنراناسل هکرد (دنعفرا) نالوا اسلا وا لوا هکندلقاطع تتلو



 بو هروا ن كلي وس یس هش اط نمراو,ن دناسا یس هںحز جوج امو

 8 نسب دال ها تاتو ۱02و 2۳

 ردشع وا ناب هدنلحیرلااوحا لیصفت هکرابدتک هف رطررب هدتلط یک هد هلبلب

 ماج هر کصنرکد کت لیزوینب سا روی هد ا لش رو

 لیوعو دوس]و اس گرا راجو ت اد ا

 اس نیعد E ا ا ES e نع و داناو

 ا دوسا اما یدلوا کک نالوا ید اعا ا
 یراقاا ررب یرللا ررب ردرلتت من رل رولوا ه دنومرضح دالب ه دنع ضرا

 علت و قیلع ر دیدح كنموق دا هسیا ماس نب لب وع ردنیعم یرازوکررب
 ترضح نی ماس نعرا نی صوغ داع اماف ر دب وسنم هرلنا اا و
 ندرابخا نر وک ردبعستنم ن دنع را شع دوغو داع لئابقو ردحوت
 دادش لوا هکدنا راو یروکد دالوا چ وا نوا كصوع ن داع هکر دلوقنم

 كلذك ردشعوط نيمو هبا ردداملا تاذ مرا بحاص رددامنیا
 نامعلو ابداع اجا و ر دنغعوط کیا ندرانا یبحو هرعو دن رح و درام
 بول مروا هدعب ردندلسلوا عبو بدنجو دیعس و بلاغ و مه و
 دوبعو, كمك ور دوس و دف و لمر ىح ر دشلوا هلق زادعفم نوا

 لهمو دفاننو هداهج و حرعو دوقیعو, دولخ و دو و زونکو
 یدنآ ر عم هرتک سوفن یرادّمم تب زود هد هلق رهو ردندرلنا ناب

 هلی كنسدالوا راس تسایکحو ےھف نالیرپو هنیدالوا كراتوب ابو

 جریا ن نامرکو ماس نب ملاع نب قارع یرب ند هلج ی دیشمالری و
 نمراو دوسا ن مورو دوسا ن سزاف و اعنا ناسارخو ماس نا

 ایحا رانوب یرلت الو نانلوا رک ذ هک ماع ن لطیه و ماس نب خدو نا

 ردشبا ا هلا و کلات کودتا نادانا یشکر هو ردرلشعا

 كح ونټرض> نب ماس نب دشحفرا یدیایراعدق نطو هک لباب تکلمو
  ۱ا ۲۳۳۲۳۹

  ۱3215۳۳۹ IEEE EESTIجو

 ||( کدالوا ماس نب مرا اماو یدینالوا مدق تباث هدنایسی مغ ندندالوا

 هلبا ی اعسا راب وا و 7 سل دج و موو راحو دوغ و داع

 ۱ ام ی دنا رلتلاغ تب هاتف ندنهح توفو شا ردرللوا ی

 ل یرب ره بودنا راتخا کاج قیلع نر دیدش راب دتا ها

 هرب۵

 € مالسلا هبلع ماس دالوا ل اصو ¢

 4 لاو ې

Et 



۱۳۳ ESA. 
 2 یوم روس چ وا بولو |

 یب رهم بولا ذخاقیرب هست لد شژ دلو ره هدعب قارب هب هساک وب یران و

 نعت هندالواو هراودنک یرارب لوا دا شو د هر هنن رلتدن قا بوجآ

 دلهجو وب هرلنا یسهدعاق یا هعرف نوک ازت عطد یدروس لق ن کم

 لدن اا طتسو هدف دلوا ر رفع مهلم قد رط لوا مرحالق یدروبط

 رادم ندعاس دحو ی دقیح هنت ماس و ضزا دود ندلت |

 هلا او e نم رخ آف رط كماس دحو یدشود هنفاب لدهعالا تان 0

 ضورالا یسقت لبق هکر دروطتس زو ا تاک هو ی دلوا زور شاخ اا

 یدنا رلتشلوا نک انس هدرهشرب مان ثوک هرساب حوت ترضح دالوا ||

 سهاع نب علاق هک نامز دعب یدیاسصصم هنتاغل ارس ناسا یرایکتو |ا
 یوقواعبا شک هلا هثداحو ال ح رم ص ءان هدنرعصع دنشرا ی اس نا

 یالطا لد ینا شع و قارفا ندنزر ز كسان هرکصندنا یدلو روهظ
 ترع ندلساننبهز الوا هرژوا یغودلوا توت هدرصتع یدلوا ررقع

 سیراتو ةبلاقصاو ز نم وتكلرت بولوا ردارب یدب یا تفاندالوا ندیا |
 دالوا رکن کاایک زا یار وهانآ هلنا ییسماتسا نیصاو و اکو تایم و

 شحاو تنه و ا دیه یرلعشا یدنا رف ید یدرلنا هک دتکی دخوک م اح

 نر مال دالوا ه دلع و ابلاغ ی دیاریعم هلا ه وتو ر رب و هک و طیف و

 ناعنک و طرقاتانالک ندننلص كفاح هک ار ز. یدلوا :دالوا دالوا دا رج

 هل اب و ردشتلوا ادا هزار خو هلکه انم باک کوا مارصم و شوک و

 برغم هرات وډ یکی تودلوا رم تسم یرلپناج قق رش هرلن :دنا تحایسس لا

 دلک اردا و لفعو مانب هللاج و نسح ماس دالوا ۹۳ یدا ررعهیراقر 2

 را د وا نادلناب زفر دلو اب ےک ا مانا فرش
 هک هت یدل ماس نب ماع یرقوم القعو الضفو یک ۱ كنهلججو انس |ا

 صرخا الع و العف ماس نصن یرومانلضفا ندنتهج تدالج
 ترشح نقی ات یناشاق صصق ید ماس نب دوسا یرهُشا

 ی دلوا یدالوا شب مان لیوقس ناسا ماتم شرب رهوچ كحوت

 مو زره لها کهدنمان یراضنو مرفاو وزرو هلاقفص عیج سا
 نەدا زوو ااو تاو نیما دک هد یو اقا د را

 جوجو ندهمانم یوق مچ هکه تین یدلوادلوتم نوشرپ رابتنشور موق
 ی اس اد رج اس مت
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 نایعیتاش ج وا یکی حوت هجود ||
 ردا یرب و ماحیربو ماس یس رب :

 9 لک لئابقو .E رنو ر

 ردد یر خاش ج وا كنه یروقر
 نامشیرانآ هکعا ناس هلشا یا

 ۱ ر دئعم اکسس یععص نسبننک زمهس نس

 اماق .ردراشعا فالتخا نبرسفم هدنددع كن هنیفس باحصا هک هجرک |

 یر ند هلج لوا هکر دینک.ناسکس ههلوق امهنع هللا یضر سابع نا

 سما تاک و دلخاد هلی هنعللا هلع سلبا یربغ ندرلنو ردمشرح

 وند لا هب یز تح ر دلنصاو هب هنیفس ید برقعو نال ا

 نیزلا هب ور ایزس نب زسرلب ذ وم زس ه دنرلک دتا اج ر ن دنیرمضح
 رلب ډ د هی ترضم اکا ندزب هیلبا رک ذ یکمان كيس دکیکر ه ه دقدروس

 هنا نین کای رح تلاذک انا نیلاعلاف حو ىلع مالس) حالا سه
 أ ن الا ىلا راب دعا ضرعت هراناد وقوا ینس هع رک ت اا, ( نیتم ومل انددابعنم

 || شین هنو نلیدتا ضرعت هت هرلنا وقوا یئانا لوا رابدروط هرزوا دهعلوا
 نازضح هکناشنر ھ هاو ردروطسم دف دناویطا,تایح و درل د دروا

 هک هک رهو ی دورو هنیفس ی دب د ترج هللا حسب مالّسلا اوچ و 5

 هناتشلح ادخیراب تح یدروط تحاس ناه یدروس تسر هلن سپ

 هلا اوردخامو * محر روقغل یب ر نا اهاس مو ابهب رج هللا مسی ) یلعو
 هنیچ تان وطم تاوعساو ةيعلا موب ةضبق اعيجج ضرالاو * هردق قح

 هک. اتقو :یدلوا نم عمو ه دنغودروس ( نوکر شیاع یلاعتو هنا

 قمز یوزر :یدقیح هنغاط یدوح ند هنیفس مالسلا هيلع حوت ترضخ

 یدزب و هماسییرلتنالو هرب نج و ماش و نع و زاج بودیا عسقت هنندالوا

 ىح یدروک بسانم هماح یب رغم ضرا و هنفا قرشع نيمز ام وعو
 هدنمز یور یدتنا لالضا جو ترضح دالوا هنعللا هلع سلبا

 هک اوفو تئارحو تعازز "بورب و هماس یررب نالوا فیط]یساوهو بآ
 توادع هنب رلتیام وب د ییزوک ربیماکم هرس یرارب نایلوا لصاح راغو

 هرکصن دنداددزایدالوا هک ح و ترضح هدركفلا ما باکو یدروشود

 ۲ لاغلب رج رتب تام لوا ید : هرانا شیز وب

 3 با ¥

Se ABA 



 سد
 ۱ راک درک بنبح راهلا فارطاو لیلا ء ابا یقرارکت مالسو هولص ید

 0 تانسا را اصوصح هراوطا دوج دج تریش راشع د وم دج

 راعند وبن نیلسرم هعاخ هک هزاهطا جاوزاو دالواو لا نالوا رابخا عابتاو

 || كرانا تاقولخ لسانت یهدمدآ رود بولوا راسهظا تا رجم نین ثواقنو

 ۱ ۱ ترضح نانوط که تن ی دلوا تالاطا رهاط هلا قرش یدوحو رون

 تبحاص لوسر لوا هن تاش و نین دلاوت نالوا رداتم هرکصندح و

 یدل وب ماطتناو ماظن هلتالماعم دادزا هعلک هزآ وب ان هنن وص یزو تار

(i) 
 ر اک رم هاوکح e الح ی یهذ

 رادو راکزاس هجارعم ترع یدوحو ۱

 نییلع رو زارفامس لوسر یهذ
 را شرت اب تا تا هراس

 یوا ام رسو سد هروبس زومر

 راداد برقم هط a روڪ

 لوا دلج هنو راح تاداع مسلم هکرابخالا هن 51 كلذ دعب

 ترضح وبه یبساوا هعوج هکردرادوم هللا هفسیطا ۶ درج یا
 نام دچک ملو الع هند | لص یک ح ون ترضح ناخوط ندمدآ زا

 شفنربهلیا یداوح راکزور *ربابج كولدو راوکرزب اینا نک بولک هکلم |
 ن دهالا ىج دالوا نافوطلا دعب ىس هیناث دن رج هک تین ردراکنو
 هفاک هصالخو ناسا عون ی ةماع نالک هروهط لسانتلا قیرطب

 رادتقالا یوذ نیش لولم *هلجو راک نيلسرمو اینا حز نالوا نایلاع |ا
 ردراکنو شقنرپ هللا یلاوحاراتعالاولوا نيشن دناسم نیطالس هقرفو |

 هنس العع یرشلا یوذ فلح تادوحوم فلسر اکا نااکح صوص لع |

 هر طظعلا هعبس نع ظعت ل نم ندمطاعا تاک ا قلوا دن و حدن ثعاب 1

 || رهاظ هللا یس همزال قلوب نیعت « دنرلکاب نادجو رانا یتوعصد هق نم

 ۰ ) عطا ( هدنراناف عو شناد ناڪعصو ردزاد دو

 لدرد مرجال دنبن دیآ نورب ناجزک نس ر
 لکشمرهرس نارازه لدرد دوشم لحو زا ۱

۶ 

DEBA یونس 

۱ 



0 

2۵2999۵ ISIS 

۳ ۲ 
(1 0 

e روح 

HS 0 

  ۶ ۳ DODDلب ی

9 

 ر نر ج

 اکو <

 ) ا نحرا ها 9

 لح هک هنناتج * راونالاو بحجا راتس اب * راهتلاو لیلا عناص رایسب دج

 | نارخو راک زور دراو یراهزاو قاقشرپ قیادح نالواراهب و نیحادر

 هلناولم تداوح دیار نناشد تهرن ناکسو * نازحا هکر ادوع هللا

 لّرمقزارو * راود ره س قلاخراعشیب ساتو ٭ یدل ا ناشر رظاخ ||

 یطیسب ضزا هک هنباوصاب بوص راک د روز وردات نالوا راک اخ نات زک ||
 تارطضالا رهاظ هلا نا رخو طالت یتا ع یان ردو # تاعیتسا هلط ع ر

 تابلت عات یتآراب زاطءاتّرنک و .نازو دایتدش * نودناتالعنالا رها و

 | ْنئاسنا هفاک و تاقولحم هماع هدناسر تعایق هدا واو * یدلبا ناف وط

 ی دلا ناشن یو لتفصم یک ناب تارطق نالوا م دعنم ه دناع نیع

 (متننلر

 راکدرور نیلبا راو و ی

 ا راهط | هی اند نتردف

 بودا تاقولختیادرد نی زوب رب رالی همت
 زاکدرورپ نیلبا راخز رحم نت رهق هرکص

 ۱ بویلنا د وبان نیمه شب یک را هرطق
 راک درورپنایلبا راب رهک نیلغواجواكحون

 نیس هش ر ره كز ەر طة جوا هن هر انامز زا

 | راک ددو لتا ر اثار رهاوجرب
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 | «دقدنلوا فیلکتی رب هل صد و هل مد EE رد ج وا

 Fa یدلق ال یک التبم هی الا تح یدربو اوست ماد م دن وط

 نالوا مقاو نوکلوا یدیشمآنوا قع وط ن دماعط هحوع ههلک هناملوا
 لو ۳7 ترض . او ی دیشمالو دوحو هدنامز رب ید یش

Eرک كد ها رب وا ھو دت وا لتیرب ير) شه او  

 هللا ی ۵ یدلوا رهاظیسهش رش یاسا لع كنب “درد ناعع كي ڪجوا

 وا نيا عاخرلنوهدکد د ا ترا توا ا

 جد ك هّبیفس كنس ر دماغ هلکراتو د تما هک مت ردساععا لد

 وند ر دمالڪ الام ESS هلا یرثآت یس هش رش یاسا نورو نم |

 ( لول ) ی دیشلوا دراو یهلا باط
 راب راح ءایسا هز هیت س کا رزحر

 E دنافوط ةطوغ سم هارلنا
 ماتتخا بولوب هلرلنا اساء يسا

 صاصتخا یابعم ت ۳ یدلک

 و دبطعا ےسا ورح هسلوا هرزوا ت تیک
 صاوخ رادقوت هنر ذارابراح یدزلوا

 ماهفاخد هلهجو وب یتمدح قلعتم هح ون هیفسو یماحط تكحوع هل ابو

 ردشمردلس ےک دیآ ل کلا ةع نیخروم رک | ەچ یدیشعلف

 || رطست وید یدیا هیجو یلبخ ینیوزف انالوم ننصم تاقولضنا بیاجع نکل
 یدل وا ناز ین ر شف

 نلاعلا بر هل دج لاو یدلو ماّتحاو

 نیعلاریح وهو

 2 TEER ̀ ت راست زلال 1۳۳2۱ 1 وه
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 لابئادابیرعا مدرب و ناش هلفلح توت روق هن 9 اسا هل ولولهضق

 لاص نادك ر ظن لالجو هاج تح بول رک زن تک یکتوم لاتر هع ن دن

 صالخ نادلحا ٠ کد مدرول ولروقن "هللالحو ءا تو مشوتروف ندلوا

 لیصفت و هک عب شعدآ م دروگوا ضالخ نب هللامو لام ل ا مسلوا
 هکر دول نالوا 2 هرفحوت ۱۳ شالا تم و لوا

 El تولوا لیغوا كونغ نب حل وع یرغر ما صد ناتوا رک ذوب

 سا یتاناب مو یا ودنک مه نکا عوقول ردا هک الا هلوا شع وق

 تدافوط جوع نالوا روهشم هک ارت ز هلوب قغ یس ود رهظم هدراوت

 ۱ لاو ر دل نه هلبا زلنا نادنافوط « هصق هسا یروهطظ رداع ردلوا

 || حوع تاهت زد شعلا دع هفت نیفلوا ر وهم سسقمر یطرق ماما

 || ر داف قیلعت هتسدتکت هللا دنع لا یسلوا ىلغوا مان ماصعص كناسوم

 هر اهس قح رو ما رج هه کن جم وع ےک باد ید وب

 ۲ مدد تلاش یار هدک دنا روم دفعات هنیعس یو ترضح لاعلو

 سوا E ره هک دم كس ترد رکن ر ول الوا

 بوئالشب ندمدآترسضح هک ینعب یدنلوب موس ری رش مسا كارب ۶4 رب
 ۰ رر هتعان كلاس رح ین كہ E هرز رادار تی

 ۱ هدنراک کت رهن هکدلوآ لزا ید یو رب نکل ی ذلوب ققح نعت هن
 یاس ر دم وال ید هم تردا رک رک هس ر هلوقم وش کوا کو وس

 ظوفح لوح تانغ هسردک مه دنفرهو هلوا مام هلکنا یسان كنیغس

 دشندالوا یو شم صوصخ وب ح و ترضح سد هیتوط نوصءهو
 a یذتآ تنه هل افعتسا| یر ره ود نلکدرداق ک! زز یدتاتراشا

 هع رق هک نعد یدلتد رولک یی جوع ا ندنسهدهع كتم دخ ول

 یمرویطیودنک همدطا ءادا دعب هرزوا لاو نمو یدنلقد نما اکا راتخا

 یر لوا بوراو مالا سفن ق ی داردنوک هرصم جوع هلبا یطرش

 یدری و روج هنادجوا ماعطایارب ید هللا یت یدرونک یدراب وق بولوب
 زابج جبوع هک الا یدشا نکرادت قمروط هرزوآ ی دهعت هک یف

 | د مدعوط هتب نیر روچ كر یکیانوا هره ز وۆن, یدلوکرقاو
 1 وندنیسزولس هرویط هجن هلصرف چ وا نوکوب نب نس س نیرلیا تیاکش | |

 ۱ | 2 ER لو و ع حوا تنرتمح یا دا :



 هلی مت لیہ ہک دلو چ لالا نا یدزررو و

 یدلوا نکع نیم نکبآ نوتب یسب دوکه جو قرلیضءب ی دردنا یک و

 بک ہک ەچرک یا امنع "یدیلوا لقن هلصو ؛هلبصو بوتلق هراب هراب

 تروع بسانم هنسهثچپ ر نعال زاب یردلاوتو ح وزت كجوع هدخراوت
 ك سقف * هرمز کت ردنماملق ضرعت هبناطوا نیفلوا لاحت یس وب

 هوم كم دآ ىنبو يماتف كلاع دچرلا هلع ی یطرق ماقا انالوم یی زالاو د

 لاتساد نوک رب هکر دنمزاب هلساور ند هشم ن بهو هدنفیفص یسا ین ھك

 جد لوا ونک دص ار لانادا فق نوش نکرد هد هب رب رب ین

 رو رمال یدلق عافسا رز هرک ینا توم یکودنا ندعک هزاواوب
 ود رولک ندنو ادصو ی دروک مملطم تدب رب اردا سس یفارطا

 ررس ن زز رب عصر هلتوفادو رد هکندروک ینا ی درک هنيا كن هناخوآ
 رو وا هدنسوا را كلر . و ریطدال شارف رب نوش هرب مو تام او

 جاو راسه رهاوجر ۷ ا یءدتس هقرا رب اھم ناوحرب ۳ اس ۱

 يرهوجر نیصلاس, بهذ هدنعامرپیلا لوصو رذب تس زو بیزیفشاک 1

 فیسرب هدنس هقطتعو نني جات حج حب هدنشابو نيک هدیدنس ما

 RE هدناج و و نیرف هس رو بز هل رهاوح عا ونا نیدرحذ وضخ ا

 نيس هب وقوا بولا ڪا وب هک نعل یدتشیا ادصړپ ندرس لوا

 نالوا توکم « سرا ی دلا دلا یی ت لوا ی یدلتد

 یتع ن حوعی ماصع فس اذه یی ی دلاص رظل ۳ ۱

 یکیانوا مدروسرع لس زود كب ن هدنس راکت و شلراد مدا ب داعنآ

 مدردتباتراع هر ردو رهش كب . قرفو مداد لازا یننراکب كيە را 5

 هک نعل رادمات داو كس هدشاح ر AE ۳ شکر ّ

 نول و دم ك داف ر رك ی دیا رقم رادرس لعو يبط هبیحص ۲
 دلکنا هسیا راو مفسر هدنق نکل یدیاررکم لاطباو لناعم كو یکا |

 ىلع ءانب مدتک هنقب رط باتتجا ن دنا هسهدروک کج هدنق مدتا تقلا |
 مدندیا هشیدنا بش زور لانمو لام عجو مدندبا هس قنعو روج كلذ

 د یک هل ادح یدروتوک یتیراحاتفم كاز زسا: را ه» نورد هرخ الاب
 تدش هلدسلوا م دلبا نیساوحد تیب وب ِتفاعب یدلوا ردا هو |

 سا

 كس قد جوارب یو اغ هجرت )یه اقا 1



+3 
 - یدردنوکر اش هرنرب یکی یک لف یراوتلا نع هاب لج يراب تربضج
 نکا ان هنجو یدنرب یتسابضعا تیوتوط یر ظنا هی رنک الاما لوا

  یدراتر وف ندنارو ښو ریش نائن رک ا لاو و ی

 و زد رعد
 جدا تار يما تجوع :رزوا یعودلو زن تا
 نکا ررقهیودیا هدانز ارد ق قرف ندراغاطهج و لا هکتافوط بارتح
 یدژرو راک هدام رد ناش ۲ اد ىدا غازات یتودفیح هند قاتل

 درر وسا «دنار تاثقا 7 بوتا وشراق هشنوک توتوط یرلعلاب وب

 هک روکش و یدرون دنا ادغ بوت یرلنآ « دناوا راک |

 ی درر و 1 دیس یی رف لوا هلکعا لوب اورا ا کتک ون ی کرا

 UTE ا IE دعا وق روو جهل وق نونکم رد فلم

 EAS هاو یسوم ترعضحات 7 ه دم دات رمح ناعز

 یاس یرادقم لیمر ىدا هراس وه موق رک هدر عرخآ ىح ئدلاق

 توغاز هترارزوا بورونک یدرات ود بولوپ شاطرب هراکیردنا هطاحا
 "BGS هت ؛رفرب ۵ ننلکبه لعت تو ط |الح ئر و ندصق هام ا

 یدلوا DESE وب كحوع کا ا ی تاطوا ی دلع

 ترد نوا 1 ےک یدلروس لتق تولوا ت ا
 نّجا ىدا یتساصع نالوا ی وط شرا نوا ها یماوو دق را

 TIRES بوروا قعوط ق دهن تور ےہ ہ دات ز حد نوشرا

 هک دداا یدلوا لاله بولت تح اروا نفل وا ردع ندنا لیحا
E Tkبک اس ور  
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 سر و دیس تب سو جور مور رو توس سر تو 0 لر ن ا تورو وسوسه و سو و س وه
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 Ez 1 4 ۳ یک اب هک و هم O ها IDET PFE ۳9 رجب IT TOIT و ققنوس

 نالى روا ها تو وق نون یدلوب اق ندروغوار هلغلاق هدنتلا مدا كبل |

 5 یک كن هلا هرا راذفلوا هنو ی دلوا ناب ننکلک تسار هکلهع جز
 (a) یدزونروک لا را نک اله ن وغ یوق ق ےل ۰

 31 as هدوک ید روا نوچ ٰیذا ی E هک روا یت 9

 ۱ ننام یا خاطر » هتل التض تلک نکنا قرع

 ۱ سو یه هوا لو ست هشال هدفدلوا لاله هکر دلوقم دو

 | تند یدک ن دیت شوا كنار هطو ڑ اکر اک زور هجن بولوا مظع
 هب کک وو رووا وال وقوع وک ك کا ور رات رت ی

 2 E E تو تن قوا ها تی :

YENبه با ره وا سا  
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 بیو ج 4 م امن ۱ 907 شکا هدازانزرب

 : قانخنب یو هلو قنانهج هست و ط هلدان
 دیر زا یلاتسآ جا موم هدودتک لع هلمدا فک

 سوالی رب: نوک شمولفا
 اضعشلوا کت داغ اکا ناتش ی

 از دال وا کت دیس دز ۳ ز همتا تلو

 ۳2 قانع ه درب رحم هاش فصو ال و" قوم تالار اصتخا اما

 ر كنم و نگلا توغ ا دلوت دنزرفرب ههس هرکی ١ رد شاک هدوحو

 نواه دلار رهو نيکم هس E4 e ی لحن هصّلا

 نیکسکو مت یکن ارب ره یغانرط سمشکیا هدنفادرب رهو نیم اقرب
 یاها که EE ںی بی رغ رب نیکسو حيت دام م دکلیکسک رهکلب

 ه دنزوب رپ هرز وا عودوا تیاور ندههحو هیزا خرک_یلعماما هک ه تن

 بودا تاکیترا صاعمو نابل روح لع بودبا نایتصعو یب اوا

 مادا نوجایش بولق ر لع بیایت ۶ هر هک هو ندنا تبعر هیایز نکا

 تعا هنرعل ا ىن اا لب یرلک دید حوع نالف

 کج دا وا ات قم و طبس ریت یی رط ا هک یعب

 یر ےن زلتروح ايس یٰلعو هلع هلا تاولص مدا |دحت یراب ایرج

 هد وع لوا كسا طقم ییهلا ماهلا بودرکوا م اطعءاع جساو یدیسهرپو

 دن صا | هلکنا | هثحو هعیط) حاورا 9 یدیبشعاحرد یا مبا

 نامز دعب یدبا ماع یرلتعاطا هسا نامرف هصتره یعیایدبا مار, |

E9 بود هعلحرب ۷  TAYندندرظ 9 دن دالا یدرر و  

 قا طب د وع لوا قاصنا ید دارا یتعاعلوا ضرورت

 هج رف هند هقرس نکا هدنلاع باوخ اوج یسهدلاو هک نحب یداژوغوا

 را رص»بارغ یدلق رک« هیودنک ییطابش عیب هلش رطاواو یدلوب
 مک دن رهيدلبا لالضا یر ههن ن دمدا ی نودا راتیصعم هراکشاو

 افصا هللوبق میس الصا . یدنلق میاصن ن دنفرط اوحو م دا تربضح

 یاب رابدلب ااغ د د هقانعمهر تفع یاوحو رب ن ؛ مدآ هر الاب یدنلیا

 کات نم هر رضحت e 2 ها دو ع دوس ۳ لا دو او
 س س

a 
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 ه دهانش, فیصو راصتخ ا,کودیا ناعرف نالوا رک دو یرخآ تن هلج
 نیعمیرلکلت تدم كن رابح نوا هک هاج کر 4 درود راکشآ | هد نرورقع ج راتو

 شع باسخاب كد هنافوط هکینامز ناعرف هلسونیلامرا قجما ردروک ذمو
 نب جوع ادعام ندرانوب ر دروطس هد رابصتخا باک یودنا لب قلا

 میلکریسوم تینضج اب ی دیغوط و دنرصع نص م دآ ترنضح هک یک
 راکزور هت یالهو م دق دنافوط یدوحو هک جا یردلوارد زم هدننامز
 هدب رج یکیاو ,قلزا ه دلو ید ینس هجرت یتا كنا هل فلوا رخوم

۹ 

 دن ربط سو رب رک كلذ ىلع ا دلروک بسانم قنلف هطدار هدّیس ام

 46 قاف الا بیا رداوننم هناذ راض یذلا قنعنب ج وع هلن م

 اوخ تز یشلا ما گر وقت روطمو روطسم هد اک مان نونکم رد

 بولوا لعاحتهرک ناسکس اج ندمالسلا هیلع م دآ نالوا زکر زب دج

 لستاگنا ششکنا یرص ندنش ترتضح و ئ درون کس هروهط دالوا

 مالسلا هباج نیش قحا یدرولوا كکرا ی و نفور هشلا تورغوظ

 زاوهش رد ن دک ی دن یدنسانرد هیهلا تبشم ید غول کلا
 رادود هک دالا هلجج هح ردع وب "یدلوا دتصف یروهط یک |
 شع و تاک را مانع یااسکس ندا رهاظ یوذبا زوفط یللا : و |

 نیخرومضهب نکل یدلوب ققح هرز وا باسحو یودبا رتخد یزوقط ||
 نوا لاله تنانب یک نرالا دلت هکلا تنش تبرنضح ندا کی اوا ]ا

 هلوق نونکمرد فلوم هللا و ردرل عد یدغوط رکاب ید قانع
 هک "ناز راندیا دلوت هدلوا نرق ی دغوط نیم وت هل دنزرفرب ہک اتع

 فوصوعربخو یهنع "هلرب و هنر رب و فورع را كلر و هرات لک هدوحو
 اتواقش دنزرفنالوا نطر مه هلناسودنکق انع نالوا حبو هدلاو نکنا

 نیمآوت یهدضان رخ دو دنزرف نب وہا تزاجا الب یدلبا انذ هللا قافو
 رج الف ینا تاکترا یایصع ءژوتمو | مدا ترنضخ اد یشیکیاتم

 داور یدلیا نکس تؤقیج هغاطرب یغاط قانع تبقاع یدنوا در
 قلتو ۱ یدروغوط یوع ٥ لکت یادم نیفعآ و لماح ندتساز 1

 رب



 ٩1۳9 713۳677۹03 ۳ EUT 2.۱۹32۱ ره

 یدژرلبوس وی 3نوسشا هننهاد لا هنیفس بحاص نایتساتاح _یدززیا

 ح ون یرادارم ند هنیفس فحاصو ردرلکلم ضا روبط لوا هکندلس

 نافوطو رد هدعاب یکرب بویغروط رب رب هدلیاب تاالو هک اریز ردن
 تیالو تبالو وید رد هدنساوعد ر دکجهدنا قرع يعز یو ر بولوا
 یدیشعا لاردا صوصخ و نوعلف یدا ندتهخ لوا ی دروقلب وس

 یماوعد كنیلباب رپ لوا هکت هروک نهراو یدراو هناعرف روضحریخ ال
 دالوا وید ر دن یدارم ندنا ر دیفاو ودیا هنیقتس و ندیمعتگ

 فرش نولتروق ندتلالض هلفارطوب یدحوک ندسوسا هللا یاسناو

 یدراو هالا یجتروضح نع هک عی یدلوا سب یسلوا رشم هلعالسا ||
 هلس هلترمضح ت ولک همالسا د درت الب ی دل یاش ےظع یکک ودروک 0

 رهاظ یناغطو راکتسو رابح هلتاع راوتسا ات ناعرف اماف یدرمک هر هنیفس

 ر دکر ک ق علوا لتف حوت هتبلا نیفلوا رادرک تیاوغ رجاف رفاک زادیدب و

 نامسلط هن لوا نامزو یدرردنوک توتکم هلیسدرد رب ه نا یدربد

 قغودلاق تبغر هللاضف بحاص ءامکخیءدنمان هرسو هنهکو هلک ابهو
 یدرردلب نغوڈلوا لالتخاو درتف ثعاب حوت ترضح دوحنو هک عب
 یدلشاب هاب روم هلتدشرلنوکه جن یدلوا رهاظنافوطتامالعهک اتقو

 ناعرفروب ْص دقدلوا نانام نافوط هاراطما ترک مام و س

 یدلوا هجشدرا قمتیج هنبرب كمارها بوقلا ندنرب یدناوب راکوا تسم |ا
 یعباوت هلجو یسودنک یدناب هفطاب یرلقابا بولوا لدل” ضرا نک |

 نخ یدلو نیسارحهروک هناعانشو تاداسف یودشا یدلواقرغبوشود

 باعیتسا ابارس یربو یرح نالوا ورینداوتسا طخ ناغوط ٌةعقاو هک هیلوا

 ردرلشمزاب یتلاوحا اطخ كلامو دالب ناباطخ ٌهعب را نیخروم یدلبا
 یدلوا هدزعالو مری یسهصق نافوط هکر دروطسم ه دشت افلوم كرا
 كالا راد مرحالف ردرلشمزا ود یدلوا بارخ نعاراع و ریندمدآ رود

 یاعسلطو راثآ لرمصم تبالو ی دلق ید یرهش سوما نالوابصم
 ٹیکنا کل د هنافوط نالطحا نرضط سد یدلزو امامت هددعقاو لوا

 السلا هيلع سی ردا ِترضح هدش امو ردلب برق هب یللا زویکیا
 ردراک نامرف هاشداب زوقط نوا اعجب هکر ضم هی نالکهرکلشندففر |

 و

 ندکو کر اشوق عکاس هكىدزوكا نۇر رب ی دنا هدرضع كن و

 ارگ اس ۴

ASE ET a 4 



1 

TE FYهی  
EYN 

 1 AREER E Regs یدلک ۵ سوم اراک ا

 فطا را رز هک نعل یی رغا هلراتعاخ تا تاق ب ۳3 برقنو

 ارتش ةبغرو انا فتا هک تج ې لاف براق بولوا نود او هدمرکو
 1 ب رفت لوااماف , ی دنلف ن تم هد رب ند مص اخر وصت يه دن اطلس

 ۱ قل نابقشپع, هليا یر ند راپ رهت تاروع بولوا دا مدع بحوتسه

 ا یدلوب قفح ایر هل ماعم ن رنیفرط بود ا قلعت هناعر دیجدهروک ذم یردلبا

 اف جست است نخ ,یلیدتبا فوخ ندلوا هاک | سونیلامرا نکل
 ی ا اج

 و نھن لایا یوشی تکصت × و نفکرجرخآ درب یهاوخ

  ,یراد جات نازورفرسربروخوج *یرادجان ن رذ تر رکا
 1 ادک نیاز و یورم رک نزا * یی ادک یکی یوکردرکو
 , یهاشداب زا تر یادک *یهاوختفرنارعو ورازرخاوح

 a GR ARTE 9 ی راک دی.د لوا نوع رد دم وق رایضعب

 یملوا طبخ ن دن اعرف ن وعرف هک نعپ ردنا اشک .a هک ہرا برقو

 1 .ي ډلو لوانوعرف دعل و 3 طید نیحروم ضع ااو ردنا 4و رهاظ ق

aبوم ط دی دنا  He 

 1 نوعرف تونل فف لردیک رابدید نوعر د نیغلوا نصح” تور دباب

 ردروطسم دن باگزابحا کردن د

  NTڍڳ روشم ۹ 8

 .عیجنهببتاغ ی ډلبا س ولج هرصم چاه تخم هک ن اعرف رول ن ||
 هدننامز اماف یدلوا رداق هع ازن درفرب حم نیغلوا راهقو ریلدو رابحو ||

 یدلو عاوقوف دتلتطاس ن امز كنوب حون ن افوط بویلوا دتم نوک یا |
 "کدزا پوتکم هتناج لیب وعنا لیسنرد یناطلس لاب روب ہرا ج قح ||

 یدلیا:تزاشا ق ارحا لنهنفس ج هبا و ییلتف كحون ترضح هّتبلا
 هررکصت دعبتب هود ردبع زاو هلا يربغ ۳ لبوخن لیکسرد دح رکا

 خلا تدازا یرپ ندُنس,القع یارازو اماف ىدا ر رم یتیاتق كح ون

 دفا رىب ضززو ید دا دام یتقارحا یس هنیفس ام دعا یدلق عنم

 توس روم هاو رنک هکلب سیا رولوا نافوط ی ۲ یودداضر و یدلقمفد |

 کنن کس یدک بان دنا سا
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 E ARES EEE ریو و کورس

 نروسکمر ,طاخویدلق رات اعر ھا اک سورفا ید کهک سباتح عداوا ف

 ناعسلط هت قلعتم هرم صم كم حالسا دروب رح داتسا هک ات یدلآ هلا
 ی دنوط زو هنر اع یر و ارح بودا اه رز ۱ هک نعل یدلا

 نره و و یاد طظلس لب ترد سل ی وفا شو
 ۱ یا لاک یا توتلاق سن هسیک ندد لو دن رها

 + سویلامرا تنطاس و

 ر دندعاجا هان الاغ ر ذلک د رک الاح زود ردیلغوا درو وع رایضمب |
 هت اعسلط كندادحاو ااو تاصقو نادم هراب هه هدننلود نامز

 سولح ۳ سوتیلامرا روب نحو E رص د لب اقم

 مالک ر رفت هدعب یدلد عج یی ی اع بودا ناود یکی ودتا

 نامز هح ربدعن وب مس هرزوا قوخ زارع كلام رک اسع اکاد تودنا

 کم روک ییکرادت كرابا تو ردنوک هلاعر رکاسع هلبا هلئاه لاعا هدنردق
 یب رکشل ادعا ضالا نښی یدک یدکح ا تدعرد ولد كهز

 الح و كك هلشج راد دةم رب 2 راد ریس رپ ۳0 ی دتا 2 ارا رھ

 بور دیک راتلخ بودا تافتلا یلک هب و دنکو ی د ویلا لباقع
 (یظنر یدریورلتلایسا

 دنا ارز Ss ا ی د رترب ساناش الاز

 نکل یدلبا روف د مازار ها یر i ]ت رغد اد

 1 یراتعا ردود راب رهش ردرادرس رل دنا تیعج رارکت هلدافتا رلنا

 تودنار ال اسمس ییلغوا تسع مان (ناعرف) هدعب رلید ر دنص یبرکشل
 رو نح نامر ی | یلک ید هرلنا نم تاخیر

 رسام ترصل NAN یدلف تعکو دهع رفاو هنندنح ودنک ید

 زن زوس هلوف» و و یدردلب ولد رد ررفم میاعر هد رگفح هس رولوا

 ( ین رد
 هک ر د نا ناب ادک زا یک # مه د نام رف هز عاشک روش هز

 نم راب دوش یلوم فطار کم * نم رادرک تسدراد ربخرب هچ
 ناشیرب هلد ازهنا نب رکا یدلوا لتاقمو لباقم هنلبج هپ راغم هصقلا

 || سرو رسارفاو تح یدل وب رفظو تصرف یلک بویلناربسا نیس ەچ بودا
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 اصوصخ هلا هلاوح 5 7 هدنرمصع كنو دلت او

 هک سوانم یس لر وب نه هکاریز یدلوا ردیررمص فوم هلن هراححار

 ید لوا یدیشع بصخ ناروعلدیرفنهاک مان(سبانح)هدنتطاس نامز
 ا الو تراع كرده ای راس ملنایساطو رتعس لاعا هنوک ن دنوک بونعا

 هرصع كلم دلکعا لاطدا یو اورو ین ررګ” بوزو قیر یاهم

 ها ی رشت یرلد كناو ی دینعا هل اوح هراح حا رو ی دا هاکس و هاک

 اگه راک رصد زا نیغ وب شلاق ندلع و اط خد (رصتا تح )

 یرب ندنرادرکاشهرخ الا یدیشا وق هح رف هک ا تاداسف هو

 بواد ی وادا سل هاو رد دا سا رو سه امزدع» ید هط نرلا#

 ا ندناب» یر هصق شلآ نالوا لدوردس یدلق مالعا | هکلم رذو

 (مظد) یدلباما رلاخدا ندخاقب طب هسوسماو نجا رخا ندتکلع

 ولو ات نا نکا وار زوتم زاع یر ته
 رو دعمتدراد و .اها نارم# شو ردو:شیکرب نک هد رح مر 5

 توفیح هن را وشراو یدراو لب افم هرحاس ن .هاک د ودعمان دون> هک اتقو

 میهرسأب اک نک نا یدقا روح ر رب :هس هر 2 قر# وقوا هکر ر

 ( مطد) یدنود ورک یشکر ه هرور لا یدلو | رو و

 دندشنادرک یورربسنوج ه# RI ناد رح نادیعنوحودب

 (ضظ)
 دز قاف همهرب ی هکلد *دب تخاساردوخ هاه نوچ هو

 هکندلبا نان ید نازی رف شن ارب هلار مس یوق ند روح ل واو

 تور دنا توقان ب ر ڪڪا ید اوا عنام دن ر همرونک هلا ۳
 شو رفا نالوارصع تاغ م رخ الف یدلوا ص »> هج وک یرک او

 هلناماودهعو نتراهم یهدرعس كیاتح رلیدلق لاح ضرع هنب انج مرح
 تولوا موللغم هدنناذ دحو نتلاح یع ودعو هراح ی ربع اک رو

 SE نیض رع هلکعا بصغ نت روع یس ابا

 هشنافرب و ردنوک ېم > ناما هژوب نح یدلبا قاصنا ید سورفا
 یظر) یدلق ودع یعارح یک هرودص ده الواو یدشا نهعت

 ها ندرک دبب قلح هرجوفص + ی قحر لو E مرج ا ھ

 || كساتح یدر دنوک مثک شحربدت یرب زو لواربخأت الب ئدردلب

 و ےک ےک کے ساق جن رو تان تماس ما سن لس اس مات ترا تک تک کن سا سست ی سس سوار

۳ 
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 سوت شا تر رس ست ست تا ت ت کک



 م ی وری توس ی ست تو تست سس

 هوا نادواحر دنق لصاو # ی عرول را رمق كط اھا

 زل وا ناکاشیکلح قیارا ١ * لر کیس قو حر رال
 هدفاصناو تلادع:اعاخ ىنا نب رق كشواقنم نسا هدنمحو اک دح رکا

 دن یراروع کودتا تصف لط یعانایدا شرک كن دادحاو الا

 قاصدا بتواربد هرز وا تغر هدادو لدع اعاد یتا در هنح او زا

 یزود یس هبق هک, دردپاب هراوفر الوا ندت اعساطو لاعا ی دتک هنش رط
 هت نادجوت هتفا_طا هکب دا عارذزو ی دقو عارذ یللا هح اسلا

 یدررر و ادص هلا هی تاوصا هدتعاس ره کندی نو

 ناسا سآر ن ده و هت بور دپا هرانمرب هدنس هروا كس وسما رهشو

 .قتشنلا E ها ورا هکی دتنا عض و هنس رب ه دنشه

 SE دو الق هک ا(ندقب رنک ,یر رب نع رع قلخ ید رر و ادص

 دق موتر ول زدلا نوتلا هدنسی روط هکب دینا ند هراشرب یریغ

 هکن امه ی دینعاوص ی هه ذع هق لوا هلاح وطل ضءبو یا

 یرهش سوسا هکی درر و ایض ولکد لوش هبق لوا ید رون وط س#
 هنس ايضا ك ا٣ن ازادو ر اطا ترک و نازو داب الصا ی درولوا زوئزپ

 هر یک ہط دحر زرب هل وع نادلس اب ل ولم ادع ام ن دن و ید لزا علام

 هنهدم لوا هرکصذدنافوط تخ یدبا شر اق شب یرظقرب هک دیش ردلوک
 هدب رغم نیمز هصلا ر دعا شو د یدشو د هنن را هنن رخ تلک وله صعب یدنل وب

 یدلرا دحهتعضو زونک هه هدنرته اویدلبا ایحاتابصقوندم هرابدحم

 هک الاح ی دلبا جاو دزا هلروعز ویحوا سورفارو نع هکر دنر غو اما

 هدقدلوا برف نافوط ناهز کار ز یدلوا لصاح یدالوا ندنرب مچ"

 دلاوت هلکدابراتروع هک عی یدیشعا هعفع ی اخزا یلااعتو هن اصشح

 ى وغرق تان اویح هد رلب لوا ص وصخنا ىلع ی دينا ندلساتو
 تعارز ثعاب قح ی دینمالوا نکم هعتنو حاودزا هلس ندرلنا بولوا
 ر و نم هرخالاب ی دشمن ر وق هنس ینرج ندنان اویح ن الوا تث ارحو

 هدیفرمش مارعا هللا یس هعولتم ز وکحی دلبا ل افتنا جد سو رفا

 ناجا زا شیپ كيل داغ شوخ*راهجنیا عن هلج ناد نيمه

 تسایم ناتان ES 4 .. حن یا
asن ب ل س سس سو <¬  



 روتهد مارهویراهشا كنطع یک و یبارخ! هرم ی ام ندنوب

 ت اموعهو هد وئتم ريق هو هر کن رهاوحو E لاتوما ائ یسان

 ند بیک لعو ردندتلاعا لر و نه ئښانسا ردا بود | لاخد | هعرغتم

 سار وغوا نلام كتصعمرب هدییک ریاض زف ر دذا ر اهظار هئس هت
 ۱ كنو وردنلواهدنن وات كلو قلوا ىر كلام بحاص قر اس لوا

 بردبا دلب ید نیکعا هلم اعمو تقلا هلا یصاوخ ضعب یدبا راو یزقرب

 نقار رو هتم بودا ات رهش ر نوع او یدردنو EF هیحا ترع

 یدردزاق 2 رات دی دل هد لوا لاج عقاو بوردنوک هلس هلکنا ی س هت

 هلا یکلم ام هاچ واوا تود هرکصن دتم وکح هج هدابز ندا نی

 و نوک وا ن ود هدعره
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 بیج ره ن یو اقنم تموکح و#

 طب شوانم فاالب رایضعب و رد شو هتم یا هدکنوب ههاوق رلیضمب
 هلت اغ نکا یدیا كل ام هنلع یدادجاو ابا یخ دوپ هکهج رکا ردرلسغا
 ۱ اشحصعب یدیا كلاس هنهروقو قسقو ام د لس بول وا راس

 ردمارحهن زارا نابارپ هاکب هاک یدرر دتا قد رفت ندنارا ارج یراتروع

 1 بودا ج وزت هن رامدا ودنک هکب درو هک یدردا قیعح ین حس اع دم

 ۲ یدر دیا قیغ هنیکنر هم اخ هللعل ت ک یرادرصت هلا هطساو وب

 ( هفاول )
 نایغیئآ ی دراقیح ندلوب یسفن * یناوهش ظح بولفم یدلوا

 نانز بح و ناش یوز رآ * یدمانوا یدابا رود هکلم
 ر وصق هیت ندصل اخ بهذو یدلبا جارخاز ونک هیت جاو

 عاونا هنر یرلنطیاح تودنا ارجا راتهتا هتاو یدلق اشنا

 تن یاری را مل اطر مان ( س ارق ) امد دعب یدک و د هسفن

 ۳ 4 ینوخ رب راکز و ر معنا بودا طاسم هتعا کهدنرلت الو

 هرب قحان بو دنا رللط مش اهن و ید روک ندملق یمدآ لر هجن

 تنطاس لس جاوا شع رو نح شواعتم تقاع" یدکود راناق

 | نف د هلن افدو مک هدنرب كن هم» ذم روصق یدلیا تافو هرکصتدک دا
 (هنشلْول ) ها ااا فرد زا

€ 
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 ر 7 یخدوب eR HOT ل ضصعإ و مزب تالآ نوح

 ۱ نکل شلواسصم ه دتس همزال ان ز ه دعا شا لوحد ههر هلروع هبازر

 نون a2 دلوا هد اجدیف رارول وا نیعو ھم ه دننح لوا هساز و یاز

 دعا هعسل كنا رؤ ماره اه ڪڪ رد و رم ندط ق ءاسلع ار ولاو رولوا

 دکرازدو ردشلوب نیعن یودنر وک ارام كتر رهو رد راو یرلن احور ۱

 فوشکم یبرف هکر د هدنت روص تروع هناب رعرب یسیئاحور كن رغ مره
 هنن زول دسرمک هنلا كنایرب ندناسلا هکن اش رب .دوصوم سحو یرلحاصو

 ردیا دصق ب رقت بوکج هپ ودنک ینا بوروتوابوکوج هن رز وا روک
 هدننح نیت تورغهاک بولوارهاظ هددلول 5 تقو هدنفا رطا لرو نمره

 نابیرجیتن ولل] رشصا ید اع اا ردش۶ ر وکه رک هک 8

EEنکدوسلاوط یروب نم مره ھا  

 چ ا و د ییا اود و مرهو نیرو ود زدشغ روک | ۱
 ربع هلکنا اعاد رد راو یس هقات یاب اق هدنشان یت هر هدننآ ردب رع ۱

 هک راردا تاور ردکعد رلکج هسنردیعج كنار یار اماو راریدردبا

 ان رع هک دنروکر دسالغوابرع تشز هایسرب یسناحورك»> | ءار

 هی اررغص و کا یادغب ولب و نوزوارب یسان احور كدونعم ءاب رو ردشروک ۱

 لصالا دس ور ی لک یم طعف ءار هک هلن ود لیتر

 ۲ EN AC وصل و

 یە e درب اماو 1 ۲5 ۳ 1 ۳
 یحعرب ةا تولوا و لیربس بل نابهر رد 9۳ رد نوللا ص ایر

 هدنسهقرا هکرد هدنلکش نابوج رب یسین احریرع ءایرب هک هتن هلوا ش#وط ||
 ادعام ند ران وب هل وا ش یک ا اعا و )9 هدئلاو وک |

 نکروشلوط نفارطا هرکه جن ATEN مارها |
 لواو هن بز ونک راهظا بوقا رل ر و بوسک ر انار E ا

 ۱ ردرلشمالو تردق هش زوم ر تا هرالکوم ||

 ۱ ِ 6 دب روس ن بیج ره تراعا 6
 نحل ET « ردیلغوا كباس ےکح روب نع

 Eo و یلک هدتن تن هک ور ےس ا ا ا ۱8

 ی



٩ 
 لعل یا ERE یدلع اد اق ادیب یسلطع تر ان درک طالخا

 توزود یلکیه تروعر هدسوسما هن و یدلقاشام ندنحنا كنا ب قو

 ررب نما یتحالغوارب هدنفوتلوقو یدیشمروواهدر ر ان روص یدزنسوک

 ه دنوضعرب هک كنستق ره ندسصمءاس س یدیشعوط هدنلکش

 ههیش وضع یکی رماد لکش ب وضع لوا ید رولوا ثداح ضرحرب
 هاو هک. اش رهو ید رد! صالخ ندتلع ل وا e ودنک ید رروس

 ۱ ندنیشخ لاک یدروشب اب هلکه لوا نوا تاوادم هلهحو و تر وع

 تاعساط و هڪل وق رلیط.ق یدردنا راععتسا ندانزلاخ ای و یدررتد رد رد

 ی دلوابارخ ه لمس دنتف صا هرکص یدروطرلنامز هجن هرکصا دنافوط

 ود ردیراعدام یتادش هک (  رک مره 9 یکناکهدرصمو
 هکل وق طرق ءا ردع اب هدننعاش نامز ےکح در روس یرانارآ ردا داتسا

 مف دو عن یرلنا یتاشف شنا لاعا كراتهاک ردرلنم امر وم راب د اه

 ردلوا ۳ ناسفطزویحوا تد اف وط قالو لدروس روب ضو ردشلق

 دحانزور ردق و تباه هن رال لرو نم فوسلیف هلو ردرلشمردل سود

 بودیا نی ودن هاع امو قم زا یت اداح نالوا عةارز وریز و ر بوتو ط
 (سرکد) ردشملاق ندرو كع اجرد همولع فدلاسب لاسو كار هم

 یر رهو و هج قلعتم هبط اع و ردا وم ندطالخا هج هک نص مان

 هنهکز ک اویه*رشعموا ر اعا كهللا راشم هنن ردماقساو للع عفاد

 بودیا تنطاس لب یدب زوپ هلقب رطوب رددعبال یراث | كنوب هعلوق طبق
 حار سوز تعصب سو دنک و هلکمر دلم درو دنک یرانهاک نتعاسو نوک كنتافو

 E ! وکه دنګ اند یهدما رهابودآتصو یترومآ هرچ هلکع |

 (مطنر ردشلوا هل ا:دوزونک ی ک ماکحوام> با عرف هد نون

 ی ۳ ES عماف 3 ا زاهحرک

 زونه نایات او ر ااا

 # مارهالا باق

US PETE CF ST PTO a TASE 
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aT a TERRE RARE ETI3 رب  

 ورهداسر داهن د جاقرب هدنتعوکح نامز كنیاوطندچ ارم ا هکر ونلواتداور

 رل درک هن ر كما رھا هل ادازو لفتو بارش بودا داسف دصذ هلل الغوا

 هلاصع د رها دوسا .مالغر هدنرلکدتا دصق ترش ام هعبق لف لوا

 یدرافچ چ یدروس نکا م اعم لوا قسم وات 2 ی

ey 
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 ا. ج سوم ون ور تا س سس توت تی



 ]1 یادت ایم در تر تا زار |

 توپ هتشاوو تولت وق هلت او دز و کولو ا نفد
 ا ا ادل چر اع : (مظن ( یاد دکار

 نیس ر زاد زاد سمت الا هک * رانا تار و رز ی ارا ھت

 نيج اعو نیخدض شمدر ه درا د هک ۰ تن < یار تاز اغ ار

SEAT :نينا دخ ناح هک ۰ جناب ا یل وكوت هاف  

 یدیا لکد نود ندنسانا هدرڪ“و تن اهک رڈ دسر دررفلرکذلا قباس 1

 تاه یدا لکد نویع روظنم ید هللاصهت هسک د نوزفا لیاضف |

 یخ اس بودا ے ےسھت یر صم ل SEN نر اع دایوزا قطتفس

 نوش ود e هلا ییاطش یاوغا ام او یدلق اتیعرت یا ار هتعارز :

 كرلتسرب 2 تول ات .ڪر هسوع ند ند هلج یدلا دادهدک 22 را

 رىم یدک هب ی هدنساب ورام دعب ید | دانآ لا طظو ین ۳7 1

 اکس ردلکوم یف اروا یا هشس رک کرد راو دنیفدر .دنلح ن الف |[

 دلع لوا نیس رم ب اهویدلب وس + دردک رک هسلکوشزاق ۱ أ

 بووک عدن رانا »دعب نیس هبا هنتوا كو | نالوا رهاط نودا نابرق 1

 ی را درک و 2ا ندنس هرکردمح هلوا | ادب ۵ هند خر کس ۱

 ونک كم مدح اسم ACOA SEER ققَحیروهظ
 یدصقو ۱ هک مد یدلبا نایرب ر ېد نيسهلول سرتسد ها ]الد ی ا ۱

 یقوهلش هک اتقو یداب وسر ر + و دنگ ص نالوا ۳ لوا
 لح لوا بور دل هع رک للاح عقاو یدلوآ راد ندور رابح

 كلذ بغ AN لصاو هتناود كمارصم هلایلالد كنایدل وب یروعو ۱

 بنارغ هنآیداوا كلاس هفت رط تابا داخ او تام تاب دلو |
 تاقو هرکضن دک كنس هلس زوعطز و یقطلس E رکصاذفدوق را آو ۱

 یدنلوآ ن هد اعم هلا یزون ار وآ سا یدادحاواآ دا یدلیا |

 کوک ا 2



6» 
 قیئاوص دوخابو ندندالوا مدآ نب یشاون هکر د روطسم هدیزب رقم غم رات
 تالو یدلک توکح رکسع ندد اج قارع هاشدایرب ند ازرف دانا

 ضعت نکل یدسلق تم هتهف كرصم هدعب یدلبا ذخا هلبلغت یاش
 هجن وا یرمغ ن دنت راهم ودنکت قانرش راب دلق نصصت هب ودکالقع
 راب دلیا دنب وید نیس نم هلا یرصعنس نکیاراو یرانهاکو رحاس لضاف
 ی دلکهرصم بودا تروص لید هلمدآ حاقرب ندنصاوخ كلذ ىلع ءات

 هشناج قات رش راءدزاب لت اعروفلا ىلع یدرک هنس هپ نولکوم هک الاح

 لا توهر ههک لوا قارش اق افتارابدلنا سح یودنکو  رادردنوک
 هنا ےظعرو یک ورغم تکا وو هدنس انور هکدروکه عقاو

 هک شا فوخ هلیوش یح شچا زغآ هب دصق قمت و یی ودنکخ رم
 4 و ع رع بیلهم لواو شمزاهشود هغ اشا ندهرانم

 مرج الفراق رب رقت نسا ور بود امج ینیراتهاک روت اا
 نکل ردکر که سلبا دصق اکس یر ندکو لم هکر یاربعت هل. ,وش هتهکس سر

 یو ماکحا ید ربعمرب و ردکر کد نک دا جات تولوا رداق هررمص

 لعقلاب غن دصق مصد تکلع و دعلوآ هک شعد بویلبا حارسا هکبجوم
 ردنعازوا ید یدعت تسد هن ر رض اون هکلب ردشل وا لخاد

 سح ذخالادعب یدللوا راضحارو نم هدنیح لوا یدللقو هکاتقو

 یدش و قب اطم هعقاو یرلغبق كنيم و نب ربعم یدنلکندنتح بوئلوا
 ت ودنک یدرروط ران شنآر هدنکوا كق انرشاٌاد ادعام ندیو

 یراثوا هاوخدب هک دیا مسلطم هلهج ووب یدرچک ن دنچما كنا ناشبلوب ره
 یدراق رش ات هلو ردا هن یرالوا مدق تباث هدتق ادص یدر ردنا
 ندنس هرانازورفشتآلوارلب درونک ی رکن لا قباس تام هکناخ هکر دلوقتم

 یدارغوا ةشنآ نام هکاتقو رابد روک ساس غا سواد بوسک ||
 .یدحاق هنسورک ا اکا یدارغوط نرکح تو دنآ رث ۳ ا

 سصم رلب دتا ریهشت هرکضن دنا یدجآ یس هتسب رس زار لقب رط لوا
 هرکصن دک دردتاربس نت الط بیا بور د رکی ب راتیالو هپ ردنکساو
 هرکصا دنا رلب دلبا بلص هن رز وا جر رب هدنجوا دحرس ینیدنلواذخا
 دیک د ردلاح لایخ یدل وا عطقنم یر اجر ن درصع كکولم

 | لسیداذو قارش هصالا یدلوب قن یفی دط سوه هت رسل

 6 تطاس و
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 سس بقا

 ۳ د ع مو ن الا ۱ بت رق نت تو کیه

 ۳ رب لتقلا دعب ام 5 ید ندا لف هدئسم اکنه دع زو ر هدعبیدنلکب

 یس a یدذلوا لاح هرهز یسمب كراسر اح یدروا هعص كاتوهر

 توللق هراب هوار لا لا ید ل دورس ءاناکا یدل رار |ا

 لاکا زعم نوا نوا تونا لعوا هر یا ر کک ا
 ضرعرع نیازخ ورشا درج یراهاشداپ كنامز لوا یدتا ادب هبساطم |

 نعلوا مزال تردق ضرع ند دنهک لاعا هلا تویهزتس و تیز و هلکعا ۱

 | هدنتنیه هرکن دهحربص یرب ند هلجب یدتیا ناپ نر رادنفا ید هدنا |ا
 هلنارود قیاطم ه رودو مس كک ًالفا يدز و د یصقر هد ولسا بوطوب |
 هب هن احور لاعاو عیابطو یدردتااشاعنیس هی ر وص تک اوک |ا ۱

 ارس یرط انتو یفوسخو فوسکو یوجت یی اقد هللاکشا ضعب قلعت |
 هزوک ذم رجا نکنم ای العربهنوک لد ای اک لوا ندا هک اضرف یدزسوک ||
 یدتیا تنطلنپ ماست لی ش اک اکو یدروکربا هبلاک یئابو دنا تربغ ا
 ندع روج بولب دروس ,E ناهدا صعب هن دسج تولوا تود یس هدلاو ۱

 صوصلنا ىلع یدنلوا تنبابص ندنس دد صرا نارشحو نام وف ۱

 نت هدنو تارغاما یبازوک بس ام وا و هدنتلا لرخص

 نرلتالکشم ضب یدژرراو ه رد هرکصتدقدنلوا ج ندد هروب نم هرحاس

 لم اک کجاس مانا هدعب یدرارولاباوح هلا هزاوابیهمر یدرا زاروص ِ

 هلا دموسعم جاحز تولوا توف یخد نودیسول یدلوا لس شالازو 1

 نیه دت هلا هکسم ناهدا یدسح كاذک ی دتلق لاخدا هنسام كقشن یا |!

 : تک ) ا

 لان دزا كازم رګ دنا لاوزد ان س او رک نم

 6 نودیسون نب قانرشتموکج #

 ةه ازش دلولا هدن راهم .هلیسالطو رسو هدتناهک ردیلغوا رک ذلا قباس

 یدزود یاکشزاقرب نفاع هدنسوص كسوسما رهش یدنآ رهظم هنن رس

 تب رغر هما رهش ندوبق لوا هک ن اک ۍدزاب فورحو اما ضع هتسوا |

 یدک نوک داب یدرروزاوآ بوجتآ نرلت انق کا زاقلوا هسلکداللا |

 ۳ نفت تلفات دو تا ام رو را ذحا یادت
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 یر هنج سس اتم ندتش ااو ندنن اکا كدورس یدلوا كلم |

 ست زی دهه دو یا اه ۱

۲ 

 هت یدو رم راب درد ص یراکمربزوناقیح وشراو نتن لاتقۇ لاتق رلد دلک
 ( تس )  رلب دلب ین اخ مفاو کت ناتو روک | ۱

 دنک هزبرو مدح اردوخ ردق * دنک رس دوخ

ES ag SUES SD ۷ ۲ ۰ | ¢ € 

 EE E نم اناعر رافصورانک یدتا لولس هرس

 هرانا یی زونک کلاس و عدو یدلف هضرع

 تویگروک ندنسوقروفخدلوایدتسیا ج ےس م رحاس نز هدعب یدخ .!عب رو

 دو عا نعد قلعتم هرکس ویدا ا را رفهشالو درعضو یدلا اغوا

 لغوا ك هرو نخ هرحاسرارحاس یه دنالو دّیعص مرج الف, یدراتروق
 ت ]| رکسع یلکر و و دز رون دنا هاش داپ یسزر هدا رل دلع هننانودیسون

 یهدنتیمجو دور هک هح کا ناب دارو ةد یعف سونا

 لت اقمو لیااقم ۱ اسو راصس لب هاو دوخوع ناردارب

 رادم ان رس نکلرات دلوپق هلاتق ودنا ر ودعم رح یت کلب دلوا
 خب رکشاره لک تلاع هدورعش هلبا ی رای شناراشواد * 0 رس کە دنرلناو

 رلب دشا حو طنص یسوسدا تاللراد تورخا ف واند واریت

r eچ ناس ټن ن نودس و اا هر  

 س تبادح یدل وا كل ام هنکلم یساب اب هدن اق وا فرشا هک نودیسون

AEیدنل يامرفراکی وا هن رابح مد بودیا مولع ل ادع  

 انب 8 ئدرز و.تس وعت IS AK یرح E هدلاو اصوصخ

 | /یدبا هدعلوا دع هت راهظا هعونتم تاعسلط نوزود رالع قلعتم هتتکوش

 رل دلوا دونشح ندنراوطاو عاضوا تنودیس وب هسا راعصو وب

 یحرلب دلیوق هنفصو و حدم ود ردع! وا كلام ےک هکلموب نکر روطنس

 ) مد (

 "راوارمسارا دو ورح دها نخ هک * ناک ننا تدا وواو ا وما ارت

 "رورسوردف یاع رهمزا > BAAR *# e یی تتح رف زادوش

 رب دم ی ۳ هدلاو كو ودیس ون هصهلا رلیدوقوا رس رهن قفاوم هنت وصم

1 

 ۳ اس

 لحن نکروئاوا مهد رابح و ط هل اغ اما ردش دف اذل یاس

ES بیک ۱3000000111۸ رو سم RT ۲ ۰ ۰ . ۱ ۴ ۴ ۲ ZEN: O ETA NEA SP PN TICES DIET VOI 7۱ ره نا ۱۳ وا ۷ هر OO ARES 2 ۱ رد ید زور هوس NOSE NEEDY PN ADE US PI LA PANE LAC PCT 



 تناهدب ته ات لازوصا عطف ٭ هلصا مدت ها 735

 1 اه وسارع لاش االت ال .*:لماح هدالو نماهش ینرا

 1 یدردنا لات شنا هدنرب ولر یرب ره,هتنطاس روما هکیدالوا دصعلا

 یدرمروک هت هسی ا تول وا ل وغم هتن داع لک ایهیسودنک |

 هاش داب هر هلج وب یدالوا لقعا ید هر لکش مان لوا ن افزدعب

 یدال وهلم هنر راک هد تم کتا یر زدازب راس اولا
 هلکایهو هل اسلط نفد یدلبالاتتلالاضوه ندمکنامزقوح هللاحوب |
 (مظد ) قدنلف ر رقم رزرو ا ضبآ لراس | 1

 -ج درن یتربچو دروان هدو * درهزشا کتا دات ودام 7۰ |
 ت دنا شتر اک نیه رخ اب * ت دیا: شاپ حو تدم رکا“

 لاوزرخا شدنکمباجارک *# لاک وابا ناچ هقفرب

 زارق تير تسا ماج :یادخ * راد اب ناهح نا یمکپ دنام

 کە دنا تسارنام جی ادخ # نک هدن ز دنا ات: نوک ةد كن

 هلابقاو ا او اس یر لاصوهی ناسدن ثراما وقت

 || یناغتاهر SE 8 لب یدب E REAR روحا
 ارمان ضع E ES هه دی تعا سولح هکلم نسم هلاوخا

 ى ا کهدب رقم یس هلج یک نو ENE رحو عاضوا

 یدیشعا جورا هح د لب دع ی هدتناهک و رصس هل جر ندنززف یسعو |(
 فر ؟ هنگ | هژراتس فر بودا داحشارسصفرب ندش وعلم تشخ هزوک ذم یخ ا

 مکحرب 27 قافلا یدررو ردبا رس هدن رز وا ل رهن اک قهاک |

 روک ذم یدقب یتطلسرصقنالوا هدن رزواتآ یا یه نور ۱ ۱

 (مظن) یدتاباقرغو كاله ین هو هن ندنرامرحو یبهروکذمو |
uد وع سرد ماحرب هر  

 دوب لڅ همش شو و لودیشخرد سوخ

 تفلاةلا ئر ندارزو یس هرحاسنزر كن اسدن رول نخ رد تا ًِ

 ترلا زاذ يدلنا تطاس لس وقط ابو تیم هشت م اسم تو ا
 تایغزارذو رود هد هر انج لولم یدل هدناتخ ناشد قلخ ا |

 || "یدازوا ق ةنیغ تدم و یر وتو زا زا نغلو ت دالا ||

 ر || ةسوسارھش توکج ركشا زراکبلط ن ضعب ناناسزدناوخاو ابوس ۱

w 



 قم 0
1 5 

aa دتا است 2 7ES DEIED TIRSE P+ 

 EET ۴# دل اخیر نان ۵ شقت لتلح هاح

 ردلاز روب قدص ام هکر راس ٭ زب نیس قواك نر همه اند

 ¥ ماد نیکن یراب رهش جاع داتسهرپ ملصح لب لاصوه داد

 | دن زرف یدلکح هب دحو اکیا اود هاکتحت هک لص رک ذ لا باس 0

 | یدلوا مقم هدرد ردصبوریو رونژو بید هکللاراد لاصوهیدنتاود
 (یطظن)

 تشاد م یاب رب ندو تس ډرب شسهد * تشادیم یاحرب رد مسرنامش

 لم اک نولفوذربنیعم انش مظع هلن الط نفو,نهاک ےکج ی دوب
 || راهتشا دلبایمات لاصوه یدیا لضاف روم تاغولعم هدنجا نافوسلیفو
 حوت ترتضحو یدلواكعدهرهرلا مداخ هد ارس نال یتسانعم یدل وب

 نکیا هاشاداب درم هم« کاملا راد و هک ع یدغوط هدنتطلش نامزكنو

 رزوسلصم لع یا هدشلود ن افز یدتنا ادل وت چ ولا ترضح هدشب الو لباب

 شذوکیدلقادیپ هدر هدمسلطم لکیهر (لولع)یدلوب یلکراهتشا
 هرز وا لاونموب راکز ور هجن یدرونلوط هدقدنولوط يدراغوط هدقدغ وط
 یدک مزال جایتحا دن و اعم هل رخآ لعر یدشازود هد وو ءادرود

 نح ن دنا عضم تک او سا ESS ی تا ( یا لع )

 ۱ .درفرب الصا یدت هلی اب دحرس ندنمزر ز یا هکب دتا ن نلع قي رطرب

 تدب نچ ربح كش .دال وا ادعام ناورلت ول یدع هنر وغ ل رسوب

 كنب راعښ تلود دالوا رار رغ ی رک تولوا دم هلآ یناهک لع لیصح و

 || ,بواوا لاه نونفوذیربرهوکات یدتبانییعترهام داتسایرطاف ررب هرپ ره
 ( ی , ,یدلیاتمهلج هی هب رغ مولع

 - . دو بقابنم هعفص 3و هود و و ۱

 ب ا (

 یدو نیمز وا رب ز نامسآ ٭ یدو نیکو فاصهزور رک

 دو ناش رح تنج وا قلخ * د و نافیعض هی ادوا فطا

 ندجاتو تخت ظوطح یدل وإ ل ید یرکی زوی یتطلس نام ز هکاتقو |
 كنودنکی دلق میسقت هنیداحدالوا راک لم ی هدد نک بود اافیتسا

 مایق هلترمس نسح هدنتم وکج یورلق یرب ره ماع لی یدب هدنتویح لاح أا

 يا ا رو ياد ت تیکه ید | ۱
EES SDE REE TEF 
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 جت تکی هکر سا او جی سا اه مت هک رج جد 4
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 بالا

 لی ها مر > الف لیدرولوا,لوغسم دنعارع توعد هادم رز یر رهو

 ك وص ی ساد ص قلب إف تلکرا هک مپ یدرر و ادص یسرب لرامع یا

 ترشا هیت اصول |ی رمغض كنید دو ی دردا ی ۲ ER لک لاک

 هلا قو هيد دلوآ لاح داغ ىد ږونلس لدن دا دزالاوحا یدردلا

 اولصح ر ون در ادیعام نا دن وت یدراف راخ دا یر احد دره

 لا ٍبحاص لاسطا:ةشسافرب كنا هکی دنازاو ینادنرف رقر مان (همادرخ)
 نر كنس هرم نکل ی دلوا قشاع روفسم هاش داپ هنس هزر اج لاو |

 اش لک رب توسل هر هرهز بوک ٩۱ همادر < BH یدلوا رداق ءهلا

 هل کم هلا یزب دان هرهز 2۳ یدسا,تلزع رب هیچ یا نور دا

 یسادنرف سوراخ لوا هلا نقراشا اک ه رهزو یدل وب جودو یش هنظاحو 1

 ندنسا ززو جد لوا یدلک هدوحو یدنز فر ندنا تشاعیدرب و صج |

 یدرولکزورره هکندلق نیعن هنیمدخ كن هروک ذم امر کاو اماظعا شرب

 هش رز و لۆ هللا اهب راځ ام افنا یدرروک ی یشنمزالاتامدخ كن ةعوق م |

 زوك دم تواوا عاب هج عراب لاعتشاهرخ الابار كتا نمد هرم اهو تفلا أ

 دت نوک یدتنشا ی رشیک کاکو راد ردا لک هسا ی مروک دمو

 صد قانچ تعریف ترفع یدنصا دیلصح و د ل دشاشواهرواشه

 یره اوختهدعب ىد لوا تعان دنا ر : >او دار ندم ر تورا یخ كاب

 تل : رب مس رخ یدلا هاب نیلعوا مان ( لاصوه ) روشن راهش هماد رج ۳4

 بیقرت یر اقوو بدآ لاکهپودنکبودیا لفکت هشفرعمو تالاک لیصحو
 لولم تشو یدلنا رفت تم* لح هتناشءالتعا هل ا.د ج لاصخزوراشو

 یدلق تفدو یعس هنحاودزا هل! تروع ییرک کلاه ندهننکر کاو 1"

 سوسح بس اکو سوق ن | تودنآ تادختا هقطل دنن دەر ا هه

 هدننس و 3 هاوطس ۳ سو یدسا ۵ نی رب تا هات وضع ربع ناعهلطو

 هناور راح ءام هل سو تعنص نی رسم قاب ۳1 توش ایفا اچ

 يدا هاشاب ماجرف تل ود ناسیذ لح ماش ۳ یدلبا از

 دود ای ظعرتا لوا ید ۳ اطاق عر هدنرزوا ل شاه

 هاب! یز ونک کو مربا ىدا تافو خوب« رح الا ردوا مم

 . هلو )رد ,یدنولوا,نفد

XE چ ۴ 



 هم و یس مع سم ت ا مس تک صسیص

 کا اب وات نی تو تم و

 لآ توشود هو حل كند ال وا ماع صف تل سکه وا یخ

 موق ر نکیشلاق م ورگ ن دتلو د یربک تنطلس یک كنا ت قارقت

 توانا حورح مخول یدلنالاله 4لتص رفرت تار وع لوا هک یانرغ

 ی دا طض نقد ود الم لاف ےرریگ ت رحو هژراعمو "لا دح و ا

 - تعم زلنا ق دتک ی دلکحن فویلوا و داق هدف ماع دالوا مه

N EAE۱ (تنر) یادتن  

 دیادب دش ناهشزا, تنز تالط هک * دسر تاب تراک تفک تال

 نیناوا ملف فوسلیفو مکح د رهرب سانش راپسب ید مج وا رو نح

 ناڙف كن رهو دنا هراضا تازد يراد تز اد كس ونحا تالا راد

 هک اقسام هلت الس رب «دن رازغا بیو زود ن وو هپ ار غر هدنلی
 هغرق :هدللبنن امز ی د روت روکح شاراص هزابارغلوا ن البر ره

 .ےکح نیکان ت ازور رض هشيرلنکا كناناعر بول اغ وحل ن اغصقصو

 ROTI ت ر غچ عارحا ا

 || نر وك الصا هركصإ نیسلنعم لع لوا نسر ورا یوی چر اس9 یی

 || رن هراینم لواو یدلواصالخ یرانکآ كن ارقف پولب رقیکا
 یدریا هنب روغ دیسک هب یدلوا لوح هدعب .یدروط كد هنافوط نامر

۳ 

 هلفاصداو لدع روى ا ح مر ؟ هدنناددح رول نم راد هساهاف خزر

 لام هراه اک بقضتموپل ناف هقح هزتهحره هروک هنن راج راس فصتم

 .. ریت افودعب ی دیا راوکر زب راک ن امرفرب لئان ییبط هپ هرکسو
 یدعل ند هزاکب تسد یدلو وف هل یکلع اھو زونکو یدئلوا عضو

 ی دنلق ید مسلطم نوحا كم اشیا

 ٭ ماصخ تراما #
 E دم E ماع هدن اعسلط عو لماک هد هبب رغ نونف یجدو |

 قران دخ رس یا و تا طب نام هو سو و
 هنسهرر ءاویدرذپاد هناخرب ند رح رم هدلننرمهلحاسیدنروتک هننروضح |

 || هن اجر و ید ردلوط تا هلن وزوم ءام توردزود هکر رب ندشاحص
 1 ی دعا مسلط هلال تیعشواطا 5ون ر خش واط كکرا و اا

 گدرولوامجج هنحعاب وحا ییهناخ لوا رانهاک یدرولوا رهش لوا هکناق ۱

 هع رهو #



> HF 

 یدرول و لصف رلیسلط لوا یسک ا كلرانا هسللا نیساوعد قوقح

 ید رولاق یک یو عات شا كعص لوا هسوک نادا یورخ ندقحخ اضرف
 هسلاو هل رال اضف یدرلوار داق دو دیر و ییقح لیصح ات

 كنا هساوا ےن اه یر رر كن هت یک رو ی د روب هراح هتص الخ
 لا تواووط واک ار اک یک ا ا ما یار

 ب ودا رڪذ ییعما قانرغ هدلاح ضرع ماتخ ی دردیا ص رع: |
 ید رولو رض اح هدا وق تخ اخ لوا هدقدلوا ح ابص ی درزاولا

 يد هر ر ییق اد وب یلاط ناد دی دحادعام ند رابوب ( 0 لع)
 ندعاسو سوحو هتغاد رهو یدلغا یتسوآ هلا ردم ءاود یدزود
 كتکلعر هكا یدلق عید نا هنناودنک یه ورکر

 | هک اله كرانا ینکودسشسا ندا روئاج لوا یدردیا بصع هتقلش
 | روب نمراسج هکر دن دلاعا ید و ( عیار لس ) ی د لق طلسم

 || ر دات هکمحا الصا ید ردیآ لو روش یی وص هسنجلآ هب هفناطرب
 | لوا هصجعاراقغتسا هن راه اک بویلغا نربلاح بولک ات ید رل روا

 ۱ راهظآ روقسم رابخ هکن SES ا در ندنررزوا یاب

 یو دن ها د اشک یاب یغروردق رک ا هسا دا رم تر دق

 || ردتارکوببو روک یتاحوب ینکره ید ردیآ لیمح هرلشوق لوب کوی
 || هناروم هو ناعسلط یدیعو تباه هنمولع لرو نع هصقلا یدرد

 توراه هک وف رابه يدع وح نالوا ابا یا اک یو

 هجلوف اش فیصو یدلق لوزت هنز وب رب هدن صع كرلنو تورامو

 هسیاراوراتروع هلرج هدنقره یدلبا بیرت تنجرب قانرغ نانلوا رکدوب
 ید ردبآ بیغرت یت اکسا كرلنا هنماقم راب ر وح بوریآ ندنرا هلبصغ
 هلفغلا لع بولوا مرح هلتهح ره هب و دنک مرکم نزرب ند رانا مرچ الف

 لاخر ر نب افد ملت اسلط یس و دک ی دلبا اله یروب نع رایج
 هدنن امز هک اصوصخ یدلبا اخر ز تاد هتیفد کلا ر کز ور نکردیآ

 لرلنوب هعنو نوسوهنهاک هسرنو نول ناو نويلفدننام نوف و ءاکح

 (هفلول) یدا نوفا نداصحاودعودحنوغ ت راهم نهاک یاثما

 دن امرکد یوح اهجر اراهح * دنام روحاب یت وا توا



 an ا4 ۳ ج ارتا ید ۳۹۲۲۳ هل ۱

 ۱ ( مظ )یدل یش اکیتاع هنو قدرا رس |

 ریس درکن وچ ز اب منسرکد نک ږی خرچ نیا تیپ زاب چ وا
 عیادک یک یپک ییادخ A وام حی ےیل تس نينح |

 € يزان هجو مرتیزات هچ را وے مو زایتمو ز ابم أ
 | رها EE رهاظ یدم ایام هدبشت ایم كرصق لوا صوصاللا ىلع ||

 E ناوربآ یا هسارعوا بولوا لث " هنلکش حوریدرب لععهکبدیا | /

 ا ود KSEE ELEN A EDE TUN اط هکلب |

 1 ۳ را ساق راویح بآ هلا ی لاردا

 ییودنکم ارصم يدلک هسوتمارهش نالوا تحم یاب هثب هرکصن دکدتا ۱

 ۱ بوذا فصل ماقق م Eee لغوا ید لوا یک ودت .۱ دهع 2

 ا بولاق هدا اه وكب یذلف تع رف همسلطم مد لوا ڈا رک تعارف لاک
 ۱ | ىت کل و اتش 2 7۳ یسایس > لکیهو یی دلوا رهن ىلاح ماجا

 ۷ رو هر هسک کو نارمظ ندید لایق یور 6 حر هدنامزهبو

 ۳ ی ۱
 ۱۱ دندنبولوا اما لا مزاق ناف وم سیما لوا ید من شروک ی اتوط
 ا دند یس هنج كلا یدنلف ن رک اق رخ + رانو هنعش دلتا رغ

 ]| دیش هو اتش کاطخیدراموا هلیوش»یاجهداوتساط>ءازوانیدتوط نوح |
  NC Be ETR reو 1 ا دیعتسر هلو اردوالفاع ندفلس دن * رارف رب راتحو رح اس هدن اهح لوا

GIT 0 
N RRکو دبا می مرد  

 1 فوسلیف رب تا ولعلا رشک هد سلط + نونع یدو ردناخروم "هدز مر
 ٍ 2ع 1

 زا سر تساد هتعازخا هبیگراناو هبیرخ لاعا هعتبولوا تاح رد یلاع |

 هن رلقادون بوزودحاغارب ندحوت یرب ند هلج ( لوالع) ردشلو
 ِ نیا ا لاظر ا وا ی هصاخ یدردنوق فیط اطخند رو

 انضرا:نیتساضصخنولوارفم هلا یتکررشوا هنشاب رلعنال ة لوا هسلک |
 ناونص هکر دن دس هک رظان [یخد و( قا لع ) یدزل رل با دنا دما
 دینعا نھ ات یدلسا اد :ید متطر نش اطهرق شنحرب هک نعد ندادوسآ

 ۳. -. یر 4



 2 1۷ دل

 لییزوتوا یسودنک پودیا بصن لیکو هنب رپ یصعت مان ماقیعندندالوا
 هن رلنهاک لرصعلوا نکج هدیاتیغرادقموب و یدمنروک هپ هسک م امت
 هنن رادید تنور یدلوا ماغیس هدعو کاتو یدردلس هت رکسع ءاس ورو

 ماقیع نالوا یس هفیلخ هرخالاب یدرنسوک بغشو روش ماق تکلم نابعا
 ندعیفررصقو عینم لحرب کاپ یدنروتک مر ضقلخ ربصم لا ماع دهح

 | كن هروکر هک هلتباهمرپ اماف یدنروک هقلخ بودا لاج ضرع مارصم

 | یلکهسان بولق یباهم بوشاه یززوک یدلواولع هلتتسخو فوخ یبلق
 هک عب راب دستا نیمز ربرمس یس هلج رایتخای یدریو سارهوبعر
 بوکچ طاع ےظعر هرگصندنارلیدلبا هدجم هنیدصق مرکب و میت

 ید روحا یدردیب هنب ر افصو رابک یدلبا تفایض یرصم "یلاها اموع
 هدنرع تدم هرکصندلا یدرب و تصخر هنن هتک هنت رللزم وللزبم هدعب
 هلرو رغلاک ی دخلي رکر هینودلوا رب رادقعهن یدشروک هی هسهک درب
 هلروعشاتفر شو یتسلوا روم ءابه لوص كوا روطس ینیدزاب هت الط

 ؛ .( ظن ) یدلوا شم ردلب هجونم
 رازو رو ز یر اکر خا, یوش × راره دصرکو یتام دص رکا

 راغ جک رد راوخ نموج شدن ٭ ها سهل دهد یراب هنگ

 ¢ مالسلا ةي مدان تا رغ دالوانم ماقیع م 9

 قیالتالبب ی دیا سولح هش هلبا لک ولو تصن كارمطم هکنامزلوش

 هز اعسلط داحماو تافتلا هرلتهاک هرز وا یرلننا بولوا دیقم هماکحاءارحا

 كن وب هک دپ وق فونتایف هد هجردرب بودیا تابا یتتوقو تردق قلعتم
 وعل وق رلیضعب ىدلنا هلع هنت اعاربخا i لاعالادمح نم یرابآ

 ناسهدور اقوا هکالاح یدلکح هناعسا هدننامز كنو س ردا ترضج

 | رابجرب ماقیعروب نم هصقلا ىدنل و فلا هجو نم هراتاوبقانم ىي دنلوا

 جارما ین اکینافوط دعقاو هکیدلوا ماجرف تکح میلعو مکحو مات
 هنوا نداوتسا طخ بودا رحا هتیطایشو تبرافعیهدن>تح ییدلبا
 هدنما رصد لواو یدردی اش | حسلط+مصقرت نادساح هدره لبح 2

 رونشودهلیا هبهذم"یناواو هسبفن هم طا عاونا یدرونب روک ب اصم امد
 هنکودلیسک | هرزرب هنب رایدت|لوانتندسباغن لواهکب رکسع هلچیدرروط |
 الضا ید هشو درامکی دروس رایک ی دلک ن دەرت تمعن هو ورایدلق با |



 0 یارسو اب نانح هۆ کت سغا هفر ط #

 ۲۱| یادخ هد اتسرف اسناد هکا تسمرا *
 ۱ یراوتم شرج رود رخ شافت هدوب *

 یاشک هق ان شنج رداسص شارف هدش *
 ناذبر امن وک اوف ع ۱ وا ییدیذعا ادنپ هدلوم هرهشرب هد دقدح لواو
 لدب كتخردلوا رانالق وز راراهواب ون ن رش دهشورهویم دیذل یدرلدا
 يچرر افعو نیطارش هعنو" ید رولوا راد روخر و راد هرهب ندنماعطاو

 ندنا نار هلن امسلط ءاضتقا بول وا طاسعو لکوم هنتم دخ كتنح لوا

 ) مظد) ی در زلربا

 درکن فک رب دب ی اشک هرهج هتشرف #

 شراوید شقنتساوید تروص هلج هک *
 یدیشاق نيس وع هلرجا ماضر بودلا داینب ایلع بق رب ه دین ایم كا دنبو
 هاب و یدردا رود هلن هلسع زور ره هکر وک وتضوم مص رب هدنتسواو

 كتس ابا قیم یدل وا توف هرکصا دتطاس لسناسفط زو ج دو

 ٤) هفل ول ) یدنل وا غضو هز وکو تا هبلط یکی تیم

 لاونم و جلو ر رقم لب ٭ لاح كل اغ هلي وبرد هلي وت
 نلاخیرب یسروق تسقاع * ملاطیوق نالوا هاشلس هج

 هم ر ابح شوارقن ن مارصم تم وکح #۶
 بهذ نیفلوا یهففوسلیفو ےکحو ماع هلتاغ ردش ادنرة ل ركذ لا قیاس

 کز ووك ا هدد ر واو :یدزو د یلکبه تالق نر ناف ر رک

 یشاب و ید ردات هنن رزواكسعهیتروصیدتا ادس یلکش سوز ند رهوح

 ندغارح هکیدوق رخ رودحرب هنصا بودناداجما لیدتقرب ندحامزهدنئسوا

 هط ارګ نوکح رکش)یدوبهرکصتدکد زود قو ویدررب وایض هدان 5

 یودزود هنمان ست لوا نور دیاناضس هعلقرب هد رح طسو هلتعنصیدراو

 داحشا جد حر ندساحشدن و ید وف هنطسوایبرب ك دعلق لوا یعص

 زارمسالا فشاک راسا مارصم انا هکی دزا یر رطسوب هتتسوا بودیا
 تبصنو ةَقطالا روصلا تقاوذقداصلا نامسلطل | تعضوو راهقلا بلاغلا
 | یدیانمدشادحا كلعال هنا دعبنم لع هل اسلا راصلا یلعهناهلا مالعالا

 | فاع el E بودا تدوع هنس اج رصم هن هدعب

 < ندندالوا ۶



۳ 
1 

 رل درادن BEE 5راد

 ٠ 12 < شوارقن نب شراقن تر اها #

 gE یدل وا هاش د اب هترب یس ادا قوت هک اتو

 تودنا نام او لاح ئش اا یدلق تغر یلک یدو

 یی رلتروص كز دعس تبکحاوک نبع وا ار اهم یلک هدم وح

 رکشا هرکصن دکدعا تردق لاکراهظا ئد رس وک هل رط رر

 1 نولم هنب رز وا كن ارد لواو ید راو اد هطرح رم لح اس ن کح

 : /کم دنها رات بش ی زوک هکی دزود نبط اسا ندرلش اط قار و قامثو

د رول وا رادبات یکی ارون جارس
 A تاتقآ ند هدیعب دف اسم ی

۱ 

 هدلن فرط یدراو هئادوس دالب توشالوط هلان ام دعت یدرونروک 0

 یدلوارلنا یسارحو ذمنم تا رهن هک دتنا رویقر رب توربدپأب دندس دسرپ

 رش اا هدنب در الاغ اولا ج هک لب ور نک
 ر اک دان هجن ندتک> ت در ا سلط و نادرخ هد رب ره هک دروا نداس

 هناسنا تروص ناکش ید زو د و قلعتم ES ىدوقلا

 یی رازوک وصل الع یدلنا هیت هنب رکیرطر ند بودنا هیش
 هس وار سر هل زود ندسطابعم یل اتت لوا تودیا ند رفصا رهوج

 تراشا هتنابتازوم م صعب بورپ و یولعلافدع+ هللا یدوق یدروتوا

 و شات کت دابا داتا جد مصر هد رهش رب هنو یدل وا سا

 بوروتوا تروعرب هدنسوشراقیدیشم هزکب هناغ رم دسح یس هدوکوهناسنا
 بکوکرب هدننسوایشاب و یس هن االغ ر هدنلاویس یکاهملوادقعندتس ز ||

 یدیشم ردل اق رار هنهحو لیلا کا تروع لوا کی دنا رادیدن یتروص

 ندنحا هک دیشعا ادس هن لطم ۶ "هرهطهر ید هدرهشوب | دعامندرلنوب

 | یرخا "هرهطمرب و راق هنب رر یدراقاوص ولرودیدب

 1 رک ۱ ید هش دم رپ مان ریلح هدرصم ضرا هشو یدرافح ی وا

 | قشه ع ارو عابابوک یدیشلف ادب تنجرب هدننیع بناج هکیدیشکا
 تیا اوز اب ارمس یررا ود كتنح لواو یدیشلت اد وه هدنیمز یور

 ناشتا یدیشالقعص رح دلرهاوج عاوااصوصخ یدشلزود هر هت

 (راہالا اهنح نم یرجت تانج ) هک بوک یدراقا را راب وج فاصو دیذل
 (:مظن ) . یدیشلوارادوم ام هجو هنیوعصم



{4} 
ADEE SCG ei ERE EERSTEل ا مس  

LEDsرهشو ر نوح هدش# رهم سدا  

 هلدن نایمندرلن البلو ىسەچ 'وراوسهنالسرا نهاکهعنا دعامندران وب

 هن رازوب هسک هکد هکید ررر سوک تیاسهم هد هچردرب بولوا راکشآ

 رادحات نال وا كلام كالم هسراردا افلا هنرهو ید نه هلّوا ر داق هغفا

 ۱ ( مضر ید هلو تردق دف الک ذر

 ین ییادیم هکناتح ناهج لاوحا * ینینادیم د رم خرف نادیم
 ی یاس یو ناننطا رد * كل دنام ایلواب ناشرهاظرک

 ڍڳ هکلتم دال وال هکلام می زوت ف
 هاوا تاوص ءزجر ر هسئولوپ هراثراو# یکن یمز تعسو هلو مک هدنکلعوب

 هلوا با قهرابررب صوصلتا لعناصقن * اور ر هسلو نغ الا كناوررهن

 دوخ لود راب وراک یدلوا ربعم هننطلس ر اک زور هجا هک شوارشن
 || دن داهن شوخ نادنزرف نامز دعب یدلوا ر سس هتتداعسدالوا 2

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 راوازس یتلاا كباحر هش ر ره كندالوا یدرآ قیالوررب ندنکلم

 || یکلام یک ہد رغ بناح ی دنا ( شر افت ) ةکندالوا کا یدروک
 ۱ با لا۲ قرش فررط ی دبا ( بر و هکب دنزرف یکتا یدرب واکا
 ناسرب هنباتج ( عارصح ) یرکید دنزرف ام دتعب یدلق نارعاک ینا
 یتلناهن تلنرهن هرکصندنا ی دعا هیحوت هلبا ی اناضم یی ھت دش مات
 هب رغم نیمز هلا چک ارد دونجو هوبنا رکشل ب وشود هنس ادوس قلوب

 تک دک دا رفس راهذو لابل راکزور هح یدتک یدلکح ورغوط

 یبک ضیا طخ ندنرزوا رحم لوا هلی رهن یدت هنلحاس تفز دوسارح

 تودا ت د وع ندنا ی دلا قیفح نیک بلک هوش Sa قر هقا

 تئطلس لس ناسکسز و هرزوا لاونمو ی دقیح هنرن اج حاطب

 ها هکساه هب ودا هک وم قصو كنودنک یدلنا تافو ه ر دک دا

 تب ر ندنوتلا صلاخاک اوبوب وقت واتر ندیهذهدعب رایدلغا یییدسح

 نیساوزاک هراسح ندعس ورز دوقنو رهاوحو نیفدو مک شاهن بو زود"
 تارشحورابدردشلرب هل لوا هللا نیغ رهوحو راوهاشرردرارهنارارهو

 نیوص و ن ایسلط نوگا قع الوا ر رض هتنرا دسح و هرلنا ند هدسفم

 ۰ رابدزاق بوزا نشل نامزو نت وم مرانو نشف هن رزوا توباتو
 E تحاحهحار هه ره یس ا ناهح



 كسرطب لح هت و(سماخلع)ید نه هدا دصق ترضمرلهاوخ د هرصم
 لصتم یک هاح ناوک هک دیش روک یاد مراتب مسلط هدنس هل

 یت اسب و یضارا يک هدضف ارطا ی.د ردا ناب رج هانیه هدنسب روط

 نامز راتاو تاعملط نانلوا رک ذوب هلو یدرانا ناب رو هزات بویلوص

 یت ار ات یک یتایماط یدل زوب ام دعب یدیارارقرب ور هاظ د هن افوط
 یراج بولو یک یک و دنسا یلی م الک لص اح ی دلوا م دعنم ید
 ید رولوب تردق هنری دالبو عایضو یاون یک یود هلید یدرالق
 داغر روا نی هلشنادو لصد اک انو ما ماا زهر
 هنر ر زوا كراب رع ندن دالوا ودنک ید ردنا تاقا تب رغ ہرلتهاک

 بْ هاش فیصو ن مه اریاانالوم ید راتوط بحإو ییعدقت كرلتا
 رمصم تالو هدن امز لوا هکر دشت ارب رح هلب وب دریک لا بیاگراصتخا
 یرادقم لوا هروفوم یساناعرو هرومع* یسارق هک عی هروک شب ناینکپت
 قرقو هدربصم* وضارا لفسا یسهروک شب قرق هکیدیا هنوکسم ةیحان

 ص وصنع كن هروکربره.هبنب و  یدیا هد العا دیعص بناج یس هروک
 نآ رق هکی دعیاش ی رلنیعم سیر اشیا شیانمسشپآر كاراناو ی ریتهاک
 راعسلکی ك وتاب نی ربشاح نادا ف لسرا هدنسهصد نوعرف یهرعطع
 هن رپ ره كنهعبس بک اوکر لنھاک لوا س یدیشلوادراو هدنفحرانآ ےلع

 ر رقم باترتلا ىلع یرادیعت هجو ید رر دبا تدانسع لد سش دب
 هک ات ید را رولوب ناش ء التعاو نیعت هلا یان ( رطاف ) هرکصت دقدلوا

 ونازب واز هدنجما یی ارس ولخ قلوا مرغ هن وعرف ن الوایصع هاشداپ
 زالمو مجرم هد هجردربو ید رولوا ررقم ققلوا موکت بورتوا

 یتح یت اک رح و برشو لکا رابج نال واریصع هاش داپ هکی درولوا
 ید ردیاراضسا ندرلنا هلا یاراتخا قلعتم هتعم اجت هلبا یتروع

 رایتخا یاضوا لواهنو روشلقان وب دردرضم هکبع | نیبعت رانا ینتاقوا
 هدس هرشط یکللاراد راکز ور ر اب رهش هک هدنافوا ضعي ی در دیا

 هلتیه امو اب یک, سچ رون نیک ك رانه اک لوا ید ر دا تیعج

 هلرضح | ندب نوک د رمز یسهجنو هلت رهشو لاچب رون یک باتلاع هام یھک
 رز نو رک رس رد

 (تب) یدزمربا هن رسكتکح وب هسیک الصا یدرولوا رهاظ هل رهو |



 قرصع شوارقن ہد اشا وب رلیدلاض رال هرز اب یا یک یرلک دتا

 تو دنا لر تأ هدعب یدلبا ربذنلد هلا ظل ميارصم ییمانیدلبا ریه

 عا یف ارطاو ی دلق نیرعل (سونصا ) نما ی دتا ات خدرهشر

 دسح كل راصماو دالب یک هلضزا هروم تو دبا نی نح هلغارو

 ۱ (تفب) ۰ یدلق یس هدرک
 ییوج هج اره نار د وت ینا ٭ ییوکنرد تشهب وچ یرهش

 هر مولعو هت امل نف هکمدا ن تا رغن لیاودندن دادج ا اھسال
 هلکعا ذم ن دنا شوارقن یدنا راو ن امولعم یلیخ قلعتم هت ایسلا

 3 الآ ضعب مرح الف یداراصعاو نورف "هردان هدنرنکا كرونف لوا

 ینت ام كنعضو ناعسلط بو دیا جارخا ن د اعمو یدردپاب مناصمو

 ل ولپ ك ولب هلربتعنص ل وا یرمصم لی ام دعب یدتا یس هراضحا

 ن دمو تاصقو یرق هدن را هراکو یدتبا ارجا هژرب کودتسا بودیا
 یادلبا اتو راهش ش ونمابهک لس وارھ ابو اینجا اشنا زاضماو
 مسلط (یرب ند هلج) یدرسوک عیانض قوحت"هدنا ن دت مسلط تیارغ
 هش رز زوآ لبهر مقاو ه دنس هتروا ل زهش لو٣۴ ت ودا د اعا ش وقر

 || یدرر و ادص هرک شما هدنرلنامز ییورغو یعولط كروس هکندردنوق

 | حوا یرضص كناو یدرر دلسیت اخوا كمانشخاو حاسص تكلم ناکس
 | تولوا مهف لبلد هثیداوح ضعب ندتغو دلواریاترپ هلطیضحو
 كنس كنرهایس هدنس هتروا لرهش لوا (ینالع) یدرروک ییکرادن نوک ره

 قراتسر هام لوا هکب دیشم زود منص یکیا وشراق دن ریربندهدیشازت

 هاک یدرافص قراس بولوا مضم هنیررب نص یکیا لوا هدقدارخوا
 ۱ ندم یرع ندرلنا (تلالع) یدرردلوا تویمر و ویف هکیدرولوا

 || یاد هکیدیشموق هتتسوا هراتنرپ عقاو هد رهش نایمبودیا ادیب تروصرپ
 نادن اس لوارانایتسا روم ید زالوا تسکا تولب هراب ر ندر زوا

 هانکلاغدودح صعب ( عب ءار لع )یدرالقراطحا هج زادا م تویلنا احر

 i N ی دشلف نیعض و هفوح ماصار رب

 || یرمدنوذخا لدحرسپلوا هکناقیدیشمردلوط هلت رک ییراحمابودیا

Eرک یوگا  Eرلشنآ ن دنر غا ك ولت  | 
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 هک ناعرفةنهكلا شر نامزلانافوطلالبق ةر ابطا كولا ف لصفو# أ
 حوت aمأع تات هلفارشالاوس دک اھ ههل وق یرلخروم دوهد راىخا

 نالوا رله تنا وع هک و كولم راخت نان داژندب دالوا كرانوب رایدتا
 ناو رهبر ل وا هام ر ر ود و و م

 دام ن دفارشالاونب هکندل وا ر رقم یراتعوکحو طاست م دز ن دل

 دالوا ی زل دوصقم ند دماغ ت تاشو مالسلا هلع ین تش دالوا نانلوا

 رب رس الوا ند هرهزوب یدعا ردناوسنو نانز یرلکدتا جوزت ندلیاق

 لیاود "1 ۳ ی ) مارضمن را .حشوارمن) نیلباسولح هنکلم

 عقر هن اوا سیردا ترضح ردم اللا هیلع م دا 1 ن ت نا

 كالوا موق كعد شوارقن ردشعا سولح دن لوا لس رود ند زهلوا

 ردت راس هئس انعم رد و ناروتوا هت م دم ند هلج ردکعد ی اطلس

 نا وایصم كل راد هکر اکزور "هربابح زوعط نوا ناشوا رک دوو

 هجا ند هب رغ لاعاو تاعسلطو رلیدندا تخت یاب نی رهش سوما
 یکه درهم نیمز و د ردقح هوا نافوط هک اصوصخ رلیدتانیمضو راتآ

 هک هخترکا رایدلنا وودقم فتح هنناعسلطو هنر راتراع ی ااربو یارها

 یر ومان كن هرز لوا هنب و یربطرب رج دڅ ان الوم یرهشا كنیحروم
 هلن رح ویک ندسرف ولم نام رلیدعا ضرعت هرانوب یرو زه مانربثا نا
 راصتخا باک اهاف رایدلنا ناست قل اوحا ناراد شیپ ودل ادتنا
 نالوم هللقن ندنغودزاب كهاش فیصو نب ےھارا ان الوم نلوم بیاعلا
 ططالنا رک ذ یفرابتعالاو ظع اولا باک هکیزپ رقم * زع ندمع نیدلا يت
 ر دشمزاب یل اوحا هربانج رز ر دیفاوم لنیلک را مان رات الاو

 نن داریا لالالا ىلع بودیا لع هلبا یوم هلک ك ریال هلک كردبالام
 شوارفت عير ابح رو نح هک هیلوا نخ ی دعا ر دشمروک :بیس اینم

 ندارغ ب یس هج ید زنا زب هل رامات نهاک هدانز ن دشع.ر اس

 هربشلا وبا ترضح لاق ءانیآ Sy ی دیا زاوکرز ك نس رر

 نوچ ا نکمت و نوکس بودیا نایصع هر ذارب و ت اقلعتو اب رقا راسو

 رایدلک هلن رهن لحاس كردبا سسج یضارا لثان هت راعو لاق هتعارز
 هك عل رب دلاق هدیا توئکن ود زالوارب العا ندوب هنارحو تعار ز ۳
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 ند هیمس بحاصو یک و دبا کی اد رویط ضا ل وا یدل وا رادس

 روضح زرع بوج رک ندرصم یدایب نک و دیا حوت ترمب دارم
 RAE leas لوا هکارب ز یدلوا هک درا لمس هح ول تر تح

 هل کلم راد كراج مان لنوع 9 لنت یخ هداناب نیمز هکندروئلل وس

 هللا اودجو هلل | نابعا بودا توعد هند قلخ ردشلوا اد اص رر

 قیوخ و دیده هلن انوط عوقو یرانیقباتعاطا هش ما بوزک بوبد
 هاش داب نول نام یدرولوا لعن هدنس اه قلخ ودردشل و قف

 هلس اب تع یاب هلز کا یدراو هنانح ( روشم ن ناعرف) نالوارصم

 كنید کو دتيا توع دو ن هروکر د دیک هلوقمهزیب نال وب ترهش لوا ن هراو
 هنرکیاتجیراربخ وب هکصن دنا نب هروص ردرآو یکسک هل وعم هر هنکو دنا قح

 بولا هش اہ یت اقل ع ج هلبا هاهب وہ یدلا تز احا ود نهروکرا

 یدلکهناعا رخت الب یک ینیدلوا لصاو ید راو هح ون ترضحر وصح رع
 ثولوایرشم هلم السا تداعس قافتالا للعوا مان قل لهاو یسودنک

 روبن ح ون ترضح هګلوق نیخروم ضعب و یدلوا لخا د هب هنیفس
 ندنرلتهاک لرصعو و یدندنا داماد تور وب مجادنلب تخت در هنلغوا

 یذمالت نه اکزوب ریه هکیدبا نونعود قوسلف مان ( نویس ) ید یر

 5 2 06 رور راخفالا هام هدنادو لیا ےک ردص کا یدیاراو
 شا مدنانه ید زدیا ماکت توو وا عارع ضعب هنتسوایفراق ینا
 هصلا یدرلدا باطخ هرول نه نهاک تولوا رهاظ هرران روص ندنعا

 نس ولج هت ناعرفلوا ندنانوط نامز ردنلوا رم یلیخ نویس رو نم
 ارا یارک هکحرد GES سرت ) یجدیرب ردا تافو هدک دلبا

 بول وااسن و لاح رک رهش هدتن انهک نف ردشملک هدوج و«دتنامز
 ناتلوا رک دو هلن دو ردذشم روتک هروهظ رللکیه هدینش انورالع هدب دان

 یاش مداو حوت ترمضح یس هلج یدعوب قعاط هز كلب هدرانهاک

 لولا ذفان کاح نه اک هدننح الطصا كرلناو .یدر رلبا لسع هرزوا

 کس ها بویاط هنکاوکهک نس للالتخا یزهدیفع كرلذوت و ردکعد

 ( رسیدو )نالوا رابج ی هرکصن دناقوطلاوحا بور دتا ما یاسا
 ۱ نالوانیشدپ عا نار نامرفونیعزیور "هرباخام لول ردشملواهرکصددتامز

  ناعرفندرابج شوارقن هک عب ل هزاب ییلاوح اراک نامرفنهاکزوقط نوا
 _ تن اهکضعرع هدان ز ندلیزویئردو تموکح هدنزوب رب هجن راو هروسمنبا
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 تالو ضورا عبار یم دنمکح 3 كس ونیلقسا روب نه ردکنادخ ناو

 یدیا شنود هتف رص نانوب تلم ناف وسلیف نافوطاادعر هکیدنا نان وب
 مولعنالوازوک ره دنا ذكروا نح تکحو اع نلرو هرانا ةا وقرایضءهب

 قارف :یدجا کوک سی ودا تربضج هکناخ یداءانب هک ار كنوفو
 یا یک اکزور هج تودنا ریڈ ۳ هدابز ندب هلجت هسوئیلعتسا یمامو

 یرشج ود لپ هوا یراب نلكشەرخالاب یدعاب یکن اراب هنضز یوز

 طه تولوق هنه اک رد ظد هنس دان ا یدردشاررب وصتو میر

 نشد یسروک ی سیار یدیشمردتاربوصت هلهحو کیا یح یدسا دصت

 قتل کاتا وارد اند هام یبا ید یک ملا ور شاوا
 تر وص یدا رح یدیآ دحو+ روب نه یکح رک هجرکآ یدک نالعا

 دش رم یک سا ردا ترضح اصوصخ ھن داتسا تولوا تاتسرب |!

 یدیشعا تنغ ر هن روصت نیغلواتبخو RAS هنداحالا راتک

 ی هدقماب نلواودا نر اطا ووا >ندیاروهظنامز دعب کل ||

 یدلب تم ر همانصا تدابع راب 2 نمە زا اد وتیلعسا االّصع رهشا

 نوش و د هتل ال هلا ین اطیش "اوعا ی بوذا نانا

 راعص لوا ن انوطلا دعو را دل وا بس هنغلن وعزا ید كز هک

 سد ردا ترضح رل دناص كس ونیلفسا هسلا یدشود هلا كمك ره

 كسول جانو راد ذرو لات !قلوای زر وصت لا هوا دهعلا دعب
 ندا تاک الواتودنا جارش سا هليا هب رج * طاع ردقول ا هنلناص

 یهدرمصعلواو ردرلءفتم نانو ا هدنکو دنا دەرگا فوسلف لوا

 نوعا رد لوا ادب ندرصم رد (نهاک نو ی ندا

 مالسلا هلع سد ر دا یی اف وط لاوحا ردہخ ر یا ردشلتلد جد

 یتفح هلو ا هد اهنو هدلاش دز کلی دفرت ییغح هاواهدن رق هنتوا ناتس

 هکار ز ندکبزو رد نه ا ق قفادن

 هک لوا هلا یعاسو لوک یغح هلوا نافوط نکا ررفم لّصاف نها

 وس رکدنایآ در ید اک نو ر و ا

 هم ناس هلت هک اع نولو ز وتسمو یدیشم ردلس نه ك

 نالعا یس شاع ندژوب ول هدنس اب ور ۲ عو نارتس ید هدنربس یرغ

 ید را زنا هر ندو اود ضان نسال ام هدنسهفاو هکنذّیشعا
 هکندنساب و رروب هی اردن ضد ها بوناصنوا تات ۱
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 ۰ س سد رب Gh ساز PETTITT SPITE CTO DTT TOFINO ج۸ ست اس نو بدو زا ور نره ی زنه یی نا رک 00 ره HARE TT لس نه ی 6 اب ادا یا صدد نیا ایدز ین اوا ا ت ا ست و و سا دوو ی و و و و سبوس سس ی و ام ج ا اا ا اس مس و تاک ا ی سس سس سس سحر هه سی دیس و ی م مم ی ی ی یاس ت تیپ ہت ت ویسی سس م و ری ی سه

 س ردا ردکعد ی دیا خرز یتا رد (سوالنا )یو لندقب راءاملخ

 كنعس رب تودنا كول تردی هرو تالاع یار یه مالتسلا هلع

 هسوالبا رو نم یت ۳ |ع*هلثتشو مدآ فص ت ا رو طب

 شم روبب هیجوت هلضاف کک مان .(سوا )“یس علیا ردنسل زاعصا

 ردتلق شر اب هراک زهر 7 مان (سونیلقس ) یت ابا كز هصح یبچوا
 د ان هضات رح صنع مان (نوعا شوالبا ) قتلا كکو لب ی درد هکه تت
 یبسایسد رب ابلاغ زدشتلوا نحت ( سخولسب ) یا ضعساادتع ود

 ام لوا یرب ندگاصت یودتا هنوما روب نم ترضحو رد ل یر لواو

 ترضحو لوا هرزوا وقت اعاد بود هتعاط راتاو هللا یوقت كصوا
 تر اله ناشلاناو دنت صن ی ارد شم روز لو ادحهراتیا نتعاط كت راب
 | تولد یعل تو غسل مش الو هسا ل هلان نمود ال نما سالا داهطاو

 بو نیمروتک ناعآ ههللا هک هلوا هرزوا لاما هدنا ارغو برح نقاص
 هییعرب ناطلسلا درب ردشعدردلک د ندر ناک تحل اتم هع سو تنس

 ردراک نامرف هتیعر راهاشداب بوروبت هن ناطلس ناک هتعاود منااذاف

 نرنخ رد رادر نامرف س یدک یا قحلربا ندودنک عر

 تم اذاوبلطنایندجو یمالاق ظقیتساو ملا مکآ یتدرب ردشمرب و
 نوّتکی مم دنطبا ناف نوح الفلا مهو یمعلا اکیا ظفح كيلعو لعفاف
 مج يع را لہ الث یمدقو ملا لعا مزکاو نورمشلاومالا توس و

 هست رب لوادح هدکلم مابظد کت هلفاص یکرس هک نح دشک د

 اعاد ها ۲۱ رلح الف هلشدا هتم لج تسلوا ول ها

 هاب ایوق رانا رکا رب ز هتنکح دس هلط ناوع هک یف هلبا تن ایص یرلنا

 ۱ هرلتلوا اع لهارول و نیعل ندندناوعلرانا یل رو كاملا تب رولوا هداز

 ینیاعر قرانا یسهففاطااعر هک ةا مدعن ندنرباسهدتن اعریرلن اولا مارکا

 لصف ردشلفاشنا ید ج اصن داوم هجنادعام ند رانو ردکعد را هل

 یدپ ودع شنمو دم ند هلچ سونیلعسااما ردشعلوا ادا دنا داخ

 دوخ هنساونو عرو و دهز یدلیا توف دقِقدهدنسارحاهیسب ردا عیارش

 بولوا شتشا ندسی ردا ترضح ی اف وط ةعقاو ی دوب تاچ
 بور دزاق چو ناعرا و و ی ر کج ا ن اوا هد هدنعوقو

 ke رتا ۳۹ در نوین 7 a قم یدیشعا ظفح



 بیر
 € ناما اذه ةر ابطا ماکلا نم ناف وطلا لبق ت ذی

 | نامزد سپرد در ا نواه وق دوهد 4 لدل .یکیا

 ى ماظل هدروهج رزماو و هاشدار , نادلب وكلا کهدنزوب رب ۱

 || زونطنواندب را N ةدنعد كرقح وب نكل ردلاحم |

 رو نموردراوتساان مان (ناعرف)یرخاورابح(شوارقن ) واک ردشاکلولم
 ندنعفركمالسلا باع سد ردا ترضح یسولح هت کنار وا

 ليو ر داسا یرلکلع تدس تزال نوکه نوا ترا ناو

 سد ردا ترضح یریغ ندرلنا ردروطس هدیاعت اراصتخ تاک ی ءودا

 کودناررصاعم هلباهراح نانلوا ناس ردراو هفلخ ترد ییدلیا تص)

 دج للا هلع یلارغ ماما ۲۲ ردراکشا هلکع | تل الد قابسو قايس
 re ردن ر دارب كشش ترضح ( تنروتک ) هدک وللا نعصت

 | نکن ردشا ادتفا هسشلوق كرلنا هدخ راوتلا ماطن یواضب ىضاق قج

 میس و د زد اع یسا ردندنفا دالوا ثرهویک هد تک رکا

 و د ردبلغ وا لغوا كهللا ىع هک غل ردح و "هرس دوج

 حروم هک هجر ک1 ردندکولم نداروهط ه ی زنا حب ردشمل زا 1

 رک ردشع د یدلوا ن توعس هدننامز لاح حو ترضح یرط ال وه 1

 ردشعد دلت اا مهاریا ترضح ۳ اوا تعد هدننامزرلنا یواصس رمسقم

X# 1د مالسلا هيلع ىنا سد ردا ءافلخ اما ایا  
nm 

 ترض حور وط سم هدا ا رات یودتبا فیت طق نب ندلالاج انالوم

 نا د رداترضح هکر د روظنم ه هریقحو هدنن اس داوم نالواقلعتم هسوردا

 لیصفت یودا ےکر لنااماف ردشلز اب و د رد رصم (نوع دانوغ) یداتسا

 کلا ردشع درد دن تش دارم ندنایناتس رهش خروم شاک( نشھاعلوا

 دلاو يلا دف رتا حرش و و دردکعد دالا دیعس نوعد انوغ

 | املا ردشماعا هظح الم ییغودعوب یدحومدح یفیدل وا یدحام

 ین ؛ انو رهام هه و 8 لاح لک لع زدسانم جد قلوا یس رب ندشدش 1

 یو دنا نوغن تاراهم قوسلف و نوفوذ 0 هتفیقدت كنالب وو | ۱

 | یی ترضح یدر TE ا رب هلو ردشلردلس ۱ ۱

 امدعت هوا هطا نوا ۳ دے ۳ ۳ هوا بمب ۱
err 
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Eیک رداد رع هجر دق وپ  

 ی هاطاصوصخ 8 شعد یدعارورج ناهژیرا دوم

 قلالد قاسو قایس یو دتبا ل ولس ه اع دم فلاح هلهجو هجا هم
 (ةك ور رولو قف هلا

 شخارک د هصقهف رطرب ل ول ٩۳ عود قدر تاج یروز رهش

 زولوآ تخاسم تک تنس#* رولوا ثعا هلالتخا یس هتکت
 لوصاوعورف ندبا تابنا نمطا٭ ل وسر ثب دح هلن ار صن

 ر دذ راع هکر لن وش ینا نمزاب * ر دفل ام هب هببصق ییدزاب

 < م السلا هيلع ح ون تازح* رد ¢ و

 ییاعفا ندا رودض ص الملا دغی و یلاوحا کهدنافوط ةغقاو هک هحرکآ

 زدنا نی رف یخد یر هر شب یربغ ندرانا نکل ردت اره اعیج ||
 هرم وود کر ات ۱ یدلما توعد هم نیدیهفوک لها دکناش (یلوا)

 هدتعاسر حاغا سش شک روفر تودنا اعد هر زوا یرااخر « دق دلق بلط

 ی دعیح ندیک هک تقو لوش (نیتدآ) یدزب و رل هوم هزاتو ید راشد

 یش هنری یدو یس هتربا رایدروشم یشآ اروشاغا بوروتک یرباخ ذ هی

 مرحالف یدشود هب ارطضا یلک یوق هلعوح تدش یدلاق یرلماعظ

 هن رغا یک ماعط یدلا موق جوارپ بوید مظعالا هللا سب حرکم ین لوا
 خا هدنعامد كش ر ره یدلف لع هلهحو لوا ید یررباس یدلاص

 ید ریاق یتس ادغ كم وق هلموق لوا بوت وط ن رب ادغ لسعلا نه
 راک زاسار ےفع یرب ندن رلجما یدیا راو ی زق ترد كترضح (یبعجوا)
 یدنلتب اکش وید م دلاق مورح ند دالو| یدلک هتساباب هکاتقو یدنا

 كن رق لوا لا ويد هللا نمو هللاب و هللامسب هاوک تلاسر ی لوا مدن ام
 دل وتم نسل ندب رح د لوا بولوا رهاظلج یععردیدوق هتسوا یر

 ندرانادف یودروتک هلس یدقیح ند هنیقس کن امه (یضدرد)یدلوا
 هک اتو (یشب)یدرب و رل هویم بونلکهچ بوت هلتعاس یدکد یب رب
 هر ودنک یدلنا توعد همالسا یر ةسيك ضعت ندو مع مری لوا

 ت افرع ب وراو بوب وق ندنرب لبجوب رکآ رابد رتسوک یعاط لصر
 لوا یدلبا اعد هک ح و ترضحریدید مل هروتک ن اعا اکس هسرولبتاق هنغاظ
 یوا هتمالسا كماکا ضب بول ونادر عی دراو بوی روب عا

SOE 
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 فرش 7 هزتفاب وئدق رمرد# یک رهقلتاوبا !حونوتسمدار 11

 ندا حول 9 دنواهن رهش یر ند EE تكحوت ترضحو

 ر سل و ترهش یع و دبارلنآ ی د ال ي را زر دشلوا دنو اج مارل

 هدک دنا ےب احسا ںیم ز قهر یرب ندآوتسا طخ هدنانوط هعقو اما

 و هی ده اط لار رج اعم هد |

 لاض موق نیعا تیاحا هنسهدب د توحد كح و تر طح یا یدلوا

 ِر د راشعد ی دلق هطاحا کلا

 4 ےودقمو دود مهجور حو نافوط تقاعرد ےورشم لذت 8

 ه دنل وا دلح كناغصلا ةضو ر ءاوكك فر اعم خروم هک هیلوا نخ
 سدرداو فش ترضح هاشدلواخ انالوم ,دنلب چین كن اھ لصفو

 نراس :فولعلا هجر تاک ار دیک راکت < یا |

 شلق عین ین اه هن هک اب وک بو زا هی هضق وهب ۲  هصق رب هللقت

 ءاقلا هلهحو وب ناثب هماخ رام هناس ناش هک ن روا رنج |

 ص حد ناول ب با رجب هد لود لوا کا نو 0 9

 ا دااو تالآ بدرتو مدانص جا ارا هال

 مدا روب نو هلوب قفح یک دنرکو وا هست :دالوا تر هری

 لضافرب و یسم روس رع رفاو بولوا قدصام هن رس البوط ارهد ساع ||
 مدعمو هللا ء ءاسا لوا بولوا ن اشد ته اعز و فعلا وبا ی 8(

 رول نح نبا یروز رهت اال وم ا هلوا نیعتم یودیا هاوک توبن لسر

Eاود یک دنا م دلوی وسو هن راباک ضعب  OANA 

 ادعام ندنا . هلوا نهربم کک هلکم ردلس هنراسعب ییکیدید م دلوا زباق

 لف بوزا ورد ر اغوا كمدآ لوا تب کرد وب تام لا |

 ندیفو رفو مما نج کا لواو ن دیفص مدا | نالک ناف وطاا

 ن مدآ یدارم یو کش هکاتبسم

 ترضحو یسلوا نعب هدلخز رود مدآ لوا هک اریز ردیف انم هتسلوا

 رز دیف اک لیل د هر وضم تفل ان با دل ون ن دتلص كل رانا ی باش

 مدآ نالوا یدلاو كن تش بولوا ر اکنا ی افوط هصق 24

 رد روب ا نا یی فرش ییز یود

EAE HEEE 
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DSیو نکا هد ت زونرد حول ترضح فی رش نس هاو  

 هرکصت دناووط هنن و یدلف توعد دت د لخ لس یللآزو وعظ یدلوا لزات

 دادش نا خروم كلذعم یدنلقرطست یسلوا هدنایحلس للا زویحوا

 یرب و یا مدا یقلرب ی داوا بهاذ دن رع لاس ناسکس زوترد كب

 یسودنک اصیج یرخا دعب ةرک ناسنا عون ین هکاریز ردیاٹرشلاولا
 هداصنا هضور اماق یدار دلم ويد ی دلک هدوحو ندنلغوا چوا هلبا

 هنسفلا و او ردیسمروسرع لیبكيب نالواروطسم

 ردشلوا ل یلنا زو زوفط ج وه یل سس صن د (امأع نیسجالا

 E ر دت وعد نامز یا فنر صن را درد هداژ

 (نافوطلا مهذخ اف )هک ارز ردرلشع |قفحود ردیتماقاتدمنالوالوا

 KE ت یللازویحوا بولق هیج وتو دردشلنآبیقعت ینا 2نآ

Eكاذوردرلشمر ون ,رخیدندهلاسزویحوا كس یاب > تدم  

 ةسیا هد اشاق صصق نیتسب هرع یاتبهذم اذک نیک الا دنع حالا

 لق لت یللا زویکبا قو ی اس للا زوترد كن حوت ترضح

 E دنک اله یوف ید ل زا و کم ردشنلف راذک یولا

 لی زو زوعط یتایح ټدم نو ردشم روک ناکدنز تحار

 كون ترضخ هکاتقو ر.دشم روت هقیقص روب نع خاروم نکو دنا
 دن رووضحرع لیاررعو لارج هدتت اح تعاسرخآ یدلوا نیس یتافو

 یناف لاعو كدروک ۶ راک زور هات ایح رادقمو ارع ءاینالا لوطاا یدلک

 بورپ و باوج ید هللا ی ید روص و پد ك دروک هجن ییرابوراک
 ندنرب لوا مدرمکو رګا ندنرب هک مدت نکب هپ ارس ناب راکرب یل وق یکیا
 دللاحو س یدروب مدنا فقوت رادقمرب هدنما تبان مدتک بوقیح

 (هملول) ىدنلق نفد هدس دقلا تس یرهطم بلاق بودا تافو

 رگن د زا عور سرد كز منآ * ردود تسن ارح راد لثع مع

 رکو فعس نامش تسون نوتسو راوب د* تسدنارب و بچ خرج خرقسوقاب
 ماما هدفص نکل  ردرلنمزاب هدسدقلاتد یونٹ رضحت دق مکه خرکآ

 هرهطمهضور یکیا وند حولو مدا ترض حرا رم لصتم هت دق رم لع ترضخ
 (ةهقل ول ) زدرمم هلنوعضه لوا ع وت كياک فلوم یحردررقم

¥ 
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 يدت هروچط ی داوا ینا نف ئر و كا یر ئوز هات ب اال
 هراکنا ترو کون ماج وب دردلکد ندنبرانوب یدروکی ب رلکلور هایسک اتقو

 | ا نود اا کر تم یروع اک الاس یددوا |
 یدریو.ییاوخر دز کاش یلارق و ند رو و هد نمدالوا ءا ۱

 ندوساندلو یدال وا نیش هتروغ "الت دغ ندذت ارطرضا لاکماحنکل ۱

 هرکرب اه دل ی.دلوب قفص ین اا اک هک 2 راو هغولن دج بوس ۱

 هروهط یدل ول جد كيور هایش ییا قناو کد ی.دلف توما هک جد

 , بویغروک هب هی ندناخ یدل نا خداو مات ر صب درلنوب نود

 || دوسا دلو کیا ناغوط لوا نامز دعب اان یدتنک-یهانانطو یالح
 ۱ این راک ره 2 تودا تحایس ماداو زوهش ھا یر تکانی شا

 هلک دی اد بولوا قلب بود نکش هدنا نر یاب یو لاو لعرب
 هره داق ن ایلغ سارد یوهش كرک ذ.داو نوکر چر الاب را ونک

DETTE FTE EI HESRETE یر ست EEDA 

 ید ك ور هاب e نشا و كکرا بودنا عاج هتسهشهه یودند |

 نوک لند نور کم ۳۳۹ لوا هلق رطوبت یدلوا ررعم یدلروب » ندرلنا. |

f۱ شیدالوا ید مال مالک لات ید) ون قدح یرلتط وت بول اف وجیرلثب رد  

 | ودنک هو ۍښغهاو هاتو مان کالو یخدرب هن یدتک ۍدلوا كردیاوقفت
le imran Dem ا 

 داب ۳ 2

 هجوز هدبن اخر و یک, هال ورا هلتحاسس یدالب یدتب لانس پنا:

 ی دتک ی دلوا بوتب یرالجا یدنتس»
 هک السا ]اهلج ۳ حو تافو ناب رد

eءاینانالک دەب دعاس هعقاو لوا بولوا هلصاف یت مس ص3 نافوط  

 بسك ینأافو كحون ترضح بولب زاب ماعت كولم نارانجو ماظع |۱
 لیصعمت توشود,ءرججاقرب هندن اه نکل ید مزال قلزا ا ی

 دعتسم نعم و هب اک قلزا یاره* داومو ی افو كنرضحت کفن اک ۱

 "درب اجرا |هزرکصت دنا یدلزب و لصیف هح ون ترضخ هصق دلش وب نو

 یدلروک بسانم یسّلق راکنو شقت راثآ رعس هنهکر ااو راکزور
 ترضح هرژوا ید دلوا زوط سم هدافصلا هضور کلا ق یدعا

 ]۱ ضعب و .یدلبا تافو هدهنس نی دلوا ضالخ ندنس هعقاو نافوط حوت

 أ یدلنا تایاور رخش هک درو رعراکزور ریمل نافوط)ا دعب نیخووم
 ا | ی AR ور ۳ الز م ترزضج یتیم

ır men 
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 هتیمز ترغمءاهناو هنیحیاصفایدالوا كنا نیل و ادنمهرهب ند هصح نیوز

 ( هتننل ) راب للا ,نادانآ بوراو
 ناد انآ یراب درب رلب دلف # مدق هورکر ه هر زوا قد رطوب

 نایمدآ یدلغ وح هدنامززا * هلبا ینصو ما كقح ترضح

 ناسنابه ییزوبربیدلماق × هلغلوا كلام هدیواجرع

 ناویحره یدلوا هرزوادایدزا * نوح مدا ع ون برف فرش

 ناویحهعنچیدیشیٍا هکناص* ت اناویح هسکرک ناسنا رک
 ناف اهلعنم لک قح یدلوا * قا یدلوا هسک ج ك

 ناعذا فو ر دا نال وا لق أع * قح تنشم ر ردنکح ضع

 نافوط یمدا هلج بودیاقرغ * حنا نالق نکیا دالواو حوت
 ناتج ع اب نیع هلوا یز و ری#* بوب هروا یمدآلسن نازادعب
 ۲ ۰ نا و رش ااو رد لاک )هات

 راکزور نکرو وا بوتا ح و ترضح نوکر هک ر دروطسم هدبباحملاراصتخا
 نمار ها یجولعم وضعنالوارسلا مزال یدردلاق ماد یتهارس راومهان

 "1 هل وک یدروک فوشکمیردپ تر وع بوک م اک ه دانا لوا یدلواراکشآ

 تویلوادیقم هت رس جد لوا یداک ثفاب بقعرد ی دنک یراکح

 هرن رس فشک ی دلک ماس هکاتفو یدتنا لولس هن رط قلعاخ یک ماج

 اس رخ نزوب یدلن نک دا لوا ثعاب هتکعض كلرانا بول وا فقاو
 قوشکموضع لوا هلصف نماد یدک هتسهآ دتسهآ هلیدا تور وح

 تیفیکیدنا واع ون ترضح هک قو یدلرازارفاوییفا و ماحو یدنروا

 ءاناو هنسهلوا هرق یرزوب كماحد الوا یدلوا مولعمهبودنک دالوا لاوحا

 تبقاع یدلق اع دن هنس هعا تمدخ بول وا لوق هم اس نادنزرف ثفاب

 یدلو نعت لاوحا لوا هد رذ كتسکبا تولوا لوبقم یساعد
 || یعویش قنراقم لدیاعدو ندن دالوا یدنکیعوقو كره داءوس هکدحرکآ

 ندید هکرد وب زهاظ ردراو همش هدقلواندنهانک ی هننأب ردكرلتا
 1 دهانک ی

 | قجا نیخ روم ضعب و رد راک درک تبشم فل اخ اعون یسعش ل ررض

 | یاضنا ییور كنفاب ردشم زابوید یدروکم اح یسهصق تروع فشک ||
 تیرتضحب هکر ذر وطنم هدیناشاک صصق ردشخلوا میسر هد راصتخاباتک اا

 1 م دا هشنروع 9۳ hari كحون

 2 رم
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 لو ,E اوت 5 دل لاک و یرلکذ زدشلواهش ربا رب كسان ردطو بضم

 طب نک ن ر کج اتو رادط وف هلصفت لوا یراک دشا

 رک اتقوا ردرلففش جی زوم نکا هدنک ودا اروش اعزوز نوک ی رلقدقح

 توا راک کو لا یقین عطر لو ۴ نک دخ اغلب

 رلب دتا لایان ENE نیعلوا یسایحلا سوغ رفت قرف رادلق نادانا

 ماس هللا حون ترمضح یدلوا رهاظآب ور هدنرلگا ی
 رزم هرکوب یدلما تافو ندنوعاط مهتاب یرغ ندثفاب وآ ماعو

 نالوا ندیاذعبآ امدقم یدرو هاتف كد یلاع یس رازو هع ول كحول

 هلون ترضح هدضرا هجو بولوا نانامنندیانوخ كش رسم رک وب نافوط
 ا تاو لوا یدلاتقنعنحوعدر  یدلاقدسک یرعندندالوا

 بوردنوک, يوت اود د یادخ تقاع یدلوارا هرلت وب ا رک
 نار هک ندیارودص ندکموق لب یرلن و ول ,یدر 9 سس هح و ا

 جوا ,aS را كنس م دا نب تار دعب نم مدت لاله نسخ

 انس طیب اوت مد و ومنق دارا کسر ورک

 یدعارکش زم دکي ولوا رور سحب جون هک ی دروب مدتیارررعم  یکماعا
 یسسق بد قران ۷ ناما اوھف ء|یسلا | قیسوق میاراذا اصوصج ۱

 ادع داف اب ةززوا ل اصفت هدتب روت یسعا لوزن دام لو ۱

 نیمزیور هدا ز ندیکلوا ید هروا یک شنا دلوت شیر یی مق رب

 یدسلیا میت هنلغوا حوا یب زوب رپ ح ون ترضح ج يدلوا هروب
 دشرا یدیاضرا طسو الخف ناارخو قارعو ةر نحو: .ماّش دالب

 ندنلس كنا اموع قلخ سرافو ,مورو برع یدک.د هماس :نالوا یدالوا

 نادوسدالب و هتسو دنهو هجو ناتیسکنرفو برخو دالبو یکم هروهظ

 هب ول ناه اپس یور دم اعو دنت ن اکسودنهیل اھا یدلرن و هعاح اهرسار

 رو نيچ ملقا و ید رود: ندی رذ نا نایکنز و,هشبحو
 رای عو یدشود هند سصن فاحوج او جوحأ ضراو هبلاتصو

 ندندالوا كنا یوق جوجعو جوج اب تخن.یس هزرجز هبلاقص لهاوكلاوتاو
 هک نوطع هجلوق بیاجاراصتخا باتک اما یدلوپ نیت ینیبلوا دام
 راو هر لوا هدوسقت مان ردیلغوا ناغوط هدنین, او ترک

 ۰ ین اس
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ayas? . 5اا تتتنص»  USا  meson Fp a a 
 سیو همون یو و ی سس ۳۳ د ی

 ی اوآ یرا جن ریس اج لاو ی زدیم نبی ن دال

 د هب دعا هدر +1 نادبحر,رهش لیا هلتب ربط و ېدل روی غ نیسردیشا

 ءايمایو لءام ییلپا ضرا )رخ ایک ارا: هنیقس ما پت یا. ا

 ىێدنوىروصنالكر ا لوایزوب رپ هرجا نیل و( ءانا صرغو یلقا |
 لوزن راطما تاعر بولوا ع راف ند همردغا روي ید ېز و لوک

 e دنبد زووط تدغاط ی درهج جت < کز رک هد ی دلاق ند هعا

 اش جو هنیفس هصق)ا لیصهب دعب هڪل وق نیخروم صعب اما یدلوا

 ی دوح یکهدبررع * هرب زج تبالو اک یارب ید نک, زورو بش هدانرد

 تزاحا دغم هرشط هیوا بانان اما باذع با یدروظ 9
 ید ر د وک هتم دخ لوا بارش را وکدزب ی 7 ِ هداشا و یدلر و

 ور ل EEN E ریخرب بورک ناو لحاوس هلنارمط

 یدلبال :زناکابولو هاب هشالر نت ءاننا ه ایشیور یراک دد هغراق

 یودیا هنرمخأت تعاب یدتک | هدف ارطا لوا هللداعت ندنلاصیا باوج
 نوشلوآ هقیح لداوزو دازاعاد هد دلوا یژرتعرعط عولعم هلیحو

 .ارحا ید رانا یدلزوک یاززا روک و ی نوا هد ی دل روس

 هدک دنا ناحعمآ وند ردکرد بونا اکر یخ فۇدتا تر اتم هب اوو

 نگو آیآرادقم لوا ادراک یگ هدرارب صعت نوفا قوراقخانا ِباذع تا

 بوروتک غارب نوش زرب هدنراقمو یدردلب یدالک توپ یا مولعم
 فولأم اعاد  یدزوربخ یتغودلوا رادیدب راسا راسخاش هدلح ضعب
 رام یدتلفرخ اعد اکا تود نیس لوا نام د رع سون ًاعو ناسنا

 هلتوس ز نوژو هدارا ذکو تکی دک وش  یدنارفس خاقوب رتوبک ههلوق ۱
 راوی نوت ت ر تضخ ی دنلس کیدا لا مد راونص هصفعلا ی.دلک

 تالش لاک ی دقت هب یک وج هوک نادیک و اد هللا مسب جام نیسو
 ِ ۳ تب ) ۰۰ یدصانقانا هیارف یرب ره هلرکشو

 + ككا 1 نوچ هک م وک ج: یداشز #* دن دمآ نو فکر قب الخ

 ترت نوتاخ ید ونک وت . هربخ ذ یک ه هلح ون ناعرف ناز ادعب ۱

 ءان هتک تلر وشم هداروش اغزور هک . یدروش شارب طول" ن د هلج لوا خون 1

 یلکدزوشو هداروش اعزور ناالا اذهیلا یدل و مان سا اروش ا
 یک یخی قب امر تنس جون نرمی اودط ولا یاب و عون کش

 ¥ ردطوبضم 1



 بیر ..
 ناعتو ملا قجاک ود داوم ینوعضم وب یوفطصم ك اب ماالکو

 هةتا زسا لاطفاو هقع نا ثكنتفا هد ید هک تا تجر هح ون ترضح |

 كم اجار و دمط ندادن لز امد رذال نزا: یدا کرک كا رص |

 ام د عبا یدلوا یس هنض ارتنا امان كنیهدآ لسن هک ارز :یدلا كب |

 ر دليل ژیپ یدلوب نیعت ندنلغوا وا قنا ب رط. لساستو بلا |
 هتنیفس ی دتا قرغ امامت نیز وی زی ننافزوط بیا با قیرطوب 4جا

 || هبنامز لوا هکی دلتروق ( قنع ن حوع) قجعا؛یربغ,ندرانالوا ءدحون ]ا
 | ندنژید یدا نانام هدنس وناز هناا رد تا لک الاح قدبا ناوح و زونه

 ۱ راو نح هایت اح یک شو رفک ااف یدنا ناسیع نن دعا 2۲س وراقو

 هیوصادتیا اصوصخ هد هنیغس نامه لیمکت هکبدباوب ثعاب هنصالخ |
 دوف یک ن اکم شع :عیشک هوبناو كرزپ هلوقم لوا کنز هقردنا |
 || هترض> بولک جوع هدن ددص بارطضا وب ی دلا شقاع وق ندنوب |
 وبد یدنا شلوا ن ذتعج لوا ا هرو ص الخ ثعاب ی دیشعا م دراب ۱

 كج وع هبهلا تاد ارا هگز راق و اما: رد روطسم«هدافص)ا ةضور ۱

 هدن امز لوا یس هیاکح كند ا رودص نامز دعب هلبا یسوم ترضخ |

 هللا ملک یی اوحا لیصفت كجوع نکل دعا تاجا سطر وق
 هک انته ب هک. دنوقره هدست باک. "رد روک ذعو جیم تیشہ |

 هدننیمز و افسنیب اه نیضزا رام یدلواررقمن افاوط نانوحتادش |
 تاقوا یدعلواقرفزو رو بشرلنوک هجن یدروط یدرارق هلعافترا

 هجلوق امنع هللا یضر سابعنا "ی دمو ناخن د ههتش د ختا ةولص
 یدتا قلخ هنس رودح یا یک داتفاو هام یاعتو هنا 2خ

 یدلوا راددب و رهاظ وار یو یک دنس هناثم زاوبذ نک |

 ان الوم  یدسلنب بولوا مولعم هلک رانا مانا ولص تاقواوبماشوا خب |

 امامت رغ قرش حون ةنیفس هجا وق یناش یذ كنبخرومو یناشاک |!
 ن الف عضوم ون ورادد ن الف لحوب حوا یدرولک هک هلشره یدنالوط |

 قر هشالوط هکااتقو یدرولب دلت بوشلوا ادنآ نادقناه وند زدراسهوک |

 ران اولخداف اوفرغا هنا یاب. یدلک هتکلع لفوانلوا نکاس عا ودنک

 لخاد هرکصن دقدلوا ناف وط ن اع قیر هنهبجوم: یع رک صن
 یکهدنرلن وب نعت ی هلصاص یهدن رهلتشلس تک وف ن الّوا نان

 + مهار
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 | .قرغو قرش یرغو لات ويب یدلوا ناف وط قو رُضنابمنک اغوا ۱

 || قرغ قف رس وا کیو دنلوصو هنغاط ی دوجپ السا ا4بیفس نوک ۱

 | ردشلوب نیمتیخد ههعزریقجوب یودیا بسنا هه یاوزروپ ھام
 زا ندااع ن اقا ن دليم ن یداتیاقیخ.د ازوض دلما كاخ امدعب ||

 || ناراغاط هح ولا هکیدلولاپ زو هلانوهقرب بوکیرب رلوص ناقا هضرا هجو |
 || .(ع۱) ی رلنروک ی اعنوب «یدلوا ادیوه هلع افترا نوشرآ قرف وراقو |

 ۱ یدلشاب کعد * ر لپ هم رنددص هح لدیا تشذ کم زا تاوح

 || زاوک انو یبعط ی دبا لکد ذب ذل یک وص ناغب هدنامز راش کال عم
 | راطعا هنوکر راکشا یودنا باذع با راقب یک شت ۲ هسنقوط ههب هوناره |

 0 (هعلول) ی دناراتهداو

 رازی و راث آ یلاع بنودزا r هکلؤا
 1 دیو نبات » تنصااخ :دب وص هدن رهق حاد

 | ۱ ۱ هو کشا e نکا تا

e ۱1 و راد اوسح هنازو رفت وواو م  

 ۱ بانو له نخ |

 || نیرو اب رهشنزان ال یس هرطق کم رھ اط هر« 0
 ۱ لموخراددمذه هک دقدراو هن راد یوق قر هشالوط خون هنیفش دانم

 یدروکهتسژ نضام هر انهت ی هدا رد یور ادخ جت :یدلنید نارشالا
 || هکسوعد كتسو نارفک راهطا اکب ی دروص وبد ردن زلنا راغاو را

 نود رلکوک-تکعتعا نال وا نافوط نایلغ ثعاب بودیا نانصع بویغاعا

 | هتتوق هکر دون وب ی :ناو حب 1
 || تایظخرارکت نکل یدلوب قق نیسأت بولوا رهاظ يقفشو تجرم
 إإإ کدلبا:اهدوید؛( ارد نرفاکلا نمر ذلت ۷ تر) حوتا کدو دراو یهلا

 | لاعد كنم مرج الف كلدلبا اعدتسا نب الس ضارقنا بلکتما هلج هتملا
 زا یذلوا قح هلوا هرزوا یتودلوابردقم هدلازا لزا فولوا نورقم هتاحا
 || یدلو قد شخ هلی ا.دللبقفب قلا هن كل اتو رعضد د یل نقد

 | تجب ل هنب یدعس هل لاتا دب 0 لجل هس اضترم كتسنب مه

 اهر طرصاو ت دعا هم ی دلروت لا دلا ءا دب وه کلن اعسل تو دنا

 یوین دی مش نیدح لوا ابلاغ یدل رویط هیو دنک کو دنا هد وهی
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Rete ۱23۳ هح رد  reaدلک هو رب  

 a ارج کدرویطو شښشوحاو هدا ومرفق بحومر هسا نازو داب |

a . توت E E د 

 ی دننا هب سپس TOT كرب چپ والبلد چوت تیضح واج
 توئوا ؛ ei انان تیم هصق نوتا: زافو ان حا ءا الو مردم

 ندنبدحوم هدنلاوب ,یدتبا نایلغ پاتر شتادننام بانج پآ ندزون
 هکی دراو هن انج راج سودرغص ن الوا رجوع ئالم ,هلجوت ماا یر |

 یر وت هث.داح ,ر دیلغوا كنلغوا لر ر انک: نسر ی رلک دید, لیست رد ]

 رخت الب يدلق, توعد هغد هل دیدهت راره ټو رد هرو رورغم |
 عوقو ې دلک هنلباقم حوت هنیفس لاححتسا هحورب یدنلبآ وب, اراسبج
 كيررمءاحدقتالما اهيا كلاس هلا ىج یدروص راربخب هنر ندازا (

 ینافا رهاط کرد یهلا بضغ مکی دلیوس هزمس اعا د عیب :ید روپ ۱

 ساق هرابطعا تڪ ی هدرلنامز رتاسرلنا هکمالاح یدنویط ج 3

 جون نتیرسوح رلیدتبا لاحسا هلابجو ل الت لعن هلل اعا لیمح بودا |

 حوم زا لا هح دریک هه هننعس, هلیا یتعوم باس وخاف دنیرازوک مهسا

 هکانروک هليا راسو اوا تدصام هنو نابینشک ون دشاب کنارم ا

 راستا (تالها نم سل هنا.) اماف ,ی دلق تم نع هی ریس اب ود |
 یس ةدلاو يدا یار یان هدبتاورزب کی غوا مان( وا نشود

 و رم کدو ھ ی دلق عانتما ند همرک هب یک هللععیب مان (چاز) ۱

 ی دتا توعد هب هنیفس یتاعنک هلبا ییاطخ (انعم کارا الوز ی

 هغانطر هک نعي یدرب و ینیاوج (ءاملا نم ییصعب لبچ لا یواش ) ۱

 یداب وس ود ن رولوا صالخ ندلوا نافوط باقرخ هلی لوق
 نضع یدروس ) ریا چا نم مویلا صاعال) هانی توب تز حا رورخماالا

 (دفل و ء) یدزویط هب ا: ان لوا نغح هیلروق داد رعمح هغاط ند وزني هلا

 ا : یراک قو تللد كلف ی.دٌشرود هر زب

 مه یراکزور لک چد تیمار زیپ دای
eiموگ و هبصغ نالوا,  

 تل يرام زالوا كمزاق رک جاوما ی ۱
 ئهلا ی رکفت ین ابعنک قارغ كحوت تیضح هحل وق یاب

 هک ال اح د یبشم روس نر ر دیا: ص الخ ن دنافوط هکلهم یکیلهاو| یش
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 اه ها
 | كنان دتشد اتس تاتو تان اوب ن الوا تاتو جا ن کسا |

 هبرکصن لک اززک ناد: قاع ؤا کدر یل اف عاود وک زا
 | كنادخ نامرف هک اتقو نلادلوا بقرم هنانوط روتهلع یزادقم یارو قط

 | دم یرفنوک قرد یدلشات هعغا وز نخب الو" ینلوا نامر ار ||
 نازو دان نا وا هلا رهف كد الوا یاد الوا كسکا نارا اولا لع

 | رویطو سوحو سنح ةکدلبا ناب رخ یل الج ن امرف هناما یرصرصو
 || روض رع نوروس یزانالو هدلاوح لوا ند روصحتات ماعنو ءاهتو

 | ةه بم تازلا نکو ن رر ره ید لوا "تان هحاوت تریخ

 | یدلنا توعد یزلنای شوت هلقح ما هعلوق نیخروم صع هدناراخدا

 | لاک هک اتقوی دلتا تناخا هنت وعد بودیشا یس هلج هنآ هل تبسم
 || رایدریو هار هراز رب وند هلا یاب لا ئز راک را هلماحدزا
 ۳ تین یوم ه"یدلنا زر اشخا هعرف هدتفح كرل ادح یمعت

 افخر ویحبح وم نیا نیجوز سنج لک نه هتسی یدک تسار هعرق

 لأ هتسنا تن قدم ةلما هتح تماعخ تی لوا ىدلا هنس هفس

 1 e دلتا ی ن لیف ید سا ناخ اکا لک یفلح ناالسزا

 أ را ننی ا یدروا هرکر رب هلنا ئلوا س ان ی نا
 | ا [یارغ یارغط را هعبس بکا وک دع" یدل رار هنتسلخ نکس

 || نانو زا نهزتف ها اوتحنااضق مکحرپ مکح یش امن تربع یاوفو نوم
 ۶ هديا عا ات ناطر لا نا 3 تعرتملاکهکی دشت راشعالا بحاو
 تلقته ید هاو کک ر قار ول سکسو هشام حش را هدا تیعج ماقا

 ةلالفاو نازو نامز توغر وک ر لتوک کت هکندلوا لصاو تدارا ةناورپ
 لک ند ٤ اطعو رفک م الط تاکتراو ر هلق رو دو كيرات یناعتاو
 ایچومو مرحالق ر ەزشوک شارا رح نالوا لاعفاو لاتا یدال هن رابخ

 3 ترام اهمیت لاھتسا راتب مکحت نان رجاضق نامرفو مکحرپ ےکح
۱ 

 ران دلق تیعج هدناطیس.جر هد دنققدر هکلت هد هحازدر تو دا

 راظنا هک دتنا ادار تشر ورغوط هک ات هاح الاب ملاع راطما تارطق
 بوت اب هتربح یان رد هسلا ٹا رطبدتا قلعتم هولد حجر ییرل رابتعا

 1 اوا زور تھ ےک ی روز ىلاع هلعولط ارغ هام نوعنانا

 وضع یدک ما. ا هک هلتع وش
3F | 



 ا

 ندنتما یسادعام یدناټح ون دالوا یعوا یدیشنالوق هنسک نوا یرمغ

 هل یی جد هدنرمخ یّرصب نسح هک یدنا ح و رشم هرزوا قلوا

 ی رص: نسحاما.ردراو یقاالتخا ید هد رونت نایلغ افا یدیا شلوا

 كمدآ ترضح روتت ندنا نابیلغ توان او وص هدنافوط تقو هکلوق

 ی دینک د هحو ترضح ترالا قی رطب هکیدیا روت ساط یتیدنالوق
 هللا ی ترمضح یدبا هدش رق هدنکلا باب هد هفوک دم روت لواو
 درولا نیع یهدماش تالو ههلوق لتافم یدینغ ندلح لوا هر هتیغس

 نیمر هکز بد رلیضعب و ر دنیش هکىلعب هکر دنمریک هب یک هدعضوم مان

 ےک
SIGE 

 یدررؤوټوا هدنکوا یناکد كزابخرب حو ترضح یح یدیا عقاوهد دنه

 ويد ر دقج هةیح ن د هرن وص كغيدتف روق یزب لوا نق رامچ زابخ لوا
 واد رکو هسفیح ن دک روت كنس هتشدا نرضح هدک دتا دصق رک

 ی دلوا ره اط با نایلغ ن وز ابخ ر ون تعاس نام ی دار وپ

 رث روهظ دارج ندرونت هجلوق ههجو هللا مرک ىلع ماما ترضح اما
 ساحنا کهدیشک نور دنا هتیفس باک اہک ردلوعنم ردعک عولطو

 || رلیدید هلبا ودا هزب میچ نلراما تیاکش نر دشوم تریضمو
 ( نیس هقرا.تالد ا ی دلوا هخوتم هنیانج ادخ یوا ناه

 || ی د روک هراوخ یس اجلا کهدهنیفس بوقرج وخر ندننروب یدهفص
 یدرق یرلشوم یکهدنک بولوا ادیب هب رکرب یدهغص نتو كن السراو

 یدیغویر خو هراذ هک نعي شومو كوخ هدنیمزیور هلک هن امز لواو [
 هبط چ وا یسک كح و ترضح جابو یندلوا: ادیان د هزرکص؛

 ی دل و وق تان اویح یس هلوقم ماضناو ب اود هنس هقبط قیا هکیدیا
 يل دشلرب تا قلعتم هج ر هداوزو داز كمدآ دج دنس هعبط هیزوا

 یدلوا ررقم تمرک ی رلتما ناک همالس اوز ود کر وس اا اضط یوآ ۱

 یدیا راو یبوق قلاو یدیا هقبط قلا هدستقمح یتاشاق صصقااما

 نالوا مدآ دسحو لاجر نروتک ناعا هحون ترضح ندلوا باب سد
 كرام تح .ی دیا هزابورت هلتباغ هکیدلویق ل الجالا مزال فیطل لکیه

 هلبا یم هضن اط است نردینان باب ,یدیا/ شمام کوک هلی یراتنرط |[
 ماعنا عیج و باودو,شوحو ندنلان پاپ هک هستن ,یدلویف اوج بچ | "

 1 بابو ماوهو روی جات با کهن ی دنلق لادا ناتج ی
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 نواری جبد بنوب |ضدلوا خخ یراق زل رم چن حمل یب و
 أ مالک ل صاح یدرازالف رجس وید ردکج هلک نیدنق وت خاسر ه یک

 | مان حاس ن دتنح لب رج تضج, ئڊلو اردا (فاذعلا هیلعقش)

 ۱ | یدک د هدنس هربضخ .ییب ارضخ فورا كهللا ی یدنوتک خرد

 ۱  لاکبولوب افووس, نوزوم تخرد لوا لی.قرف هدتیاوررپ لس ییرکب

 | تخرد لوا سو, یدلوا .لزان یو هنب نوکرب هدقدلوا نوقم هم اکسا
 | ایام ناکاو ام وامام سو یدللق هن هت تولتربدنک |!

 | ی,دلروب یم ؤا ترتشابم هنسانب هرکصندنا ۹

 < نبافوط نامجو نیل مات نوسان تاب 1

 € هک هلبا زلنا راس هللا ئی بولوا نایعورهاظ 1

 | ندد نان یس هناا یهلا بضغو یسک بورک و |
 || نروتک ناسا اکاو نرعلا اتیسن ىلعو هللا مالس هیلع ىب حوت ترضحت ||
 ح ٠ مللت "راد اقدام ةو صن (نولذرالا تابتاو) هك زازا ||

 | ادب یکرب جارد زمشللا قعو ضر رعو عارد ناویحوا لوط هللب رج

 || تفانو م اوا ماس ی د الواو ینوت اخ ىساۋ بنک یی حن راب دتا
 ۱ هیت لوک از راد لاح یاوتلا یخ لب جاوا نینم ومارتاسو ع وعو

 | سود روب هناك توباوص هاراقو ربق هدعبآ راب در دشرا هه اتع شانس

 || «؛رزوا یني دلوا روطنسم هدن رفت یتاسک ان الوم" زایداموق خاروسولکد ||

 ۱  یاهتراونزورفم هعارذ زویشب یضرعونوشرا كلب یتوزوا كحون هنیفس ۱

 || هتنشاب سواط یاب هکیدیا غ سرب هک بوک. یدیا نورفا ند زوسیچوا |(
 | لتورخ یغورببوقو هننکوکر تونک یس نیسو ذنبا رازوکس کر کیرزوکو |

 || لوط دلت وق. یتع نسح یادهلا ذعا ماما ىيا هرانشم هنغو رب وق
 | ردوبنیملصااسلاغ سا عارذ زویحوا یضرعو عازذ زویکیا كي تشک
 || ندلا هک بسا اسیحا یون نب ماس مالسلا هيلع یسبع تّضح هک رب زا

27 07 

 تی

 تست 0

aoe 

A Sehr © 5 2 EEE 

 یی هنیفس رادقوب اما رد هززوا تباور نالوا یو وا عومسو ذوخأع |
 ۱ یندنا نینکنکسهعلوق ةا یضرهداتق نکنا مال م دآ زو هج هختاوق ||

 | یداتخ تبارق مو ات 1 اعصو ی دالوا جواو یو نو ی جو : قا نیعب 

 | لغوا جوال هک نیا یدعدآ قد هرزوا قیفح شکاو یا قوا

 eci وت ندعو ا بک ا
 1 ۳۳۳ ۳ بسم موسس سو مس

۷ 
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۹ ۳۳ 

 یا نیش ضر هو (ی:دیا سل افوحیمدآ لاسنا هدنامز لوا كلذ ع

 كج هک ن کک ن قلم وفن اا هکاضرفیدیا شلوا روععم هدایز ندیکی
 4 هراز راو ان از هتغارز ضحبو هاش ابغاط یدرل نعل وار لاخ

 : هے وق نیحنروم حقب ئ درا رونیدنا هع وج تو ریدلود تاویشاط ۱

 كضرا؛هحوتیدزولوا هلن راهش هف وکخ«هنامز لوا حوت تدرج

 لیبسءهاتبانذیا مرع ههللا ةكم ند.هفوکاهکیدیا هداةجردزا یکل ءووم |
 رازکح ا هل نكس ترارح یدژودنک ,هدنس هراس راشرب ناجا اهانت أ

 نکیآ راقرغتنم قاچا هک وب كنالعو لجقجاس» :یدررس هصغهنو

 نتدنزلکدغاتباحا رودنک هح ون توعد: یدزارلبا بیذکت:یترومغتت هج

 ییهللا یت هنب رب ره ید را رروتک برا دالوا نابوب وب بوغوط یربغ
 كغاض كجرک هبرلب وس هنو كغ انا هباذک وب كنقاص «ییدررزتسنوک

 دادجاواپادنب .دازندنو قاصنایب دلور نوکرب ح ,یدزارالراعا ورد
 ی دلا هنج وای اربط چوار ادعام ندک د زس وک تیغ هتبنسایفصا

 یدجاص هم هزونم رب كاحاوت تربضح هدکد ریا هتباغرادپ تحصن و ذنب
 نیک یقه اختری حون سپ ید ردل وط هلرابشیتیزوک كلراسبم
 یدلق تباکش فا نددموللا ِتچاو موق لوا هبابرالا بر تان یدلوا
 ند رال دت وب هک هج رکک اج ونا هکب دلک یهلا یادن ہدایت لوا

 تعدخ نس نکل عادوا قالغ قاز هند ورا نا ۱

 یدلک یامز یاوز كرا راد کد ن وب زوئه هک هم سک ساکت مرکز امد ۱

 ناعذا ینیرلقج هیلوا مالسا قبال كموق لوا مالسلا هیلع جیون مک اتقو |
 ضرالا لعر ذتال بر) هکات ی دلش اب هت رفنو اعد دی هدف یدتیا

 یهلک ةر مدنن ا چاچ ناخی بل ملک( ابا نرفاکللاز ا

 مالسسلا هلع لیرحو ی دلق تباضا هت اجا ف ده امدا لوا" هفت[ ۱

 و e یدردلین ی افوط | اه هعق او یدنبا هحونرر وضع

 كن انوط هجبجوم یصن ( رونتلا رافو انا *اعاذاف) یدو نقل
 لرادن بولا ناویح تفح رر ند رویطو شوحوو ماعت یهدنیمز یور
 هل رایشب دخب خ و ترمضحت هک. هد رات لوا( یدتا:هس یتسلوا هدزوا
 یدرزدبا راتفک هلا یررب ر:رافک ءاکزا شعب" یدنا تو

 | |[ یدررلنوسویدردیهغروق ندنس همان یب یکوب رام" یب یس اوبدوب |



E BF ۳ 
 ید جم سیمی

 (تسا) رچنا نک || چل 9 دزودتک | ]

 دازکر نگه شابریک :نمادزپ * د رک نق اک تاک هی رک

 عضوو م دآ ین: لاح هافر هد تس هیلزا تتدازا نکل دارا یهوهفم

 هنابحس قحا یربط انالوم ہک هچسرک ارد ږد قدوم هيلا ما عیارش 7

 و دشعد ید ر دلو کک هنعابتاو هی یرام لاحت ی ریمغیب حون یاعتو |

 خرومو نیک دن اعز منه او اتمنوضیج ناف وطلا .دمب ل اعا ہک الا

 | اوب کوا» نالوا نافوطلا لبق هدب املا ر اصتخا باک هاش فیصو
 | رد رب اضم هب یربط لوقت مم الوا لخناد هدرانا ل اهج بو.دیا لیصفت

 مکح هما هسایمز یو و «ئدپ وق رابج تالمرب نادلباق دالوا:هلطاو | ||
 بو رادود نص شبا یک ی دلق بیغرت هکلتسرب تب. قلخ لیوا

 ی.درب و هکنهرس رب ت ول وق عاوس دو سنو ث وغو قوعب یییراعسا

 | .توعد هکلسزپ تبارهقو اربج قلخ بوردنوک, هشیمز سرب ییرب ره
 | توغ مزج هللا ی اع تو اسبغ تلالص هنقک وب مارج الف یدلق
 | نوگاتوعد هم ند یرا راد زرکحدب لوا یډلوا تعا هغلوا

 [[..هنخ الصا یی هلاض قرف لوا زورب زور , ی هاب نفح کو دلرادنوک ||
 دنر دق هنرره ید را رعا تساحا هننوع د او ره نكي یلف لاعتشا ۱

 تعدبابو دنا لسج ها ارهتساو ریسک هکلب یدال نم هلک دز هیبنلبا

 ا یجوت دا ما وغ تب ین لوا 3 یدر الق هدانز نرلتلالضو

 1 لاو" هجي وا نر اقم ءئھل ا تاده ی دلبا نیسأهد ناولعبال مهنا

 | ند هلجب هجلوق یناشاق صصق یدلیوس یب رلکودیا لکد دنپ و حصن
 | ائ لوا هک,دبا تروغ مان هروع نروتک ناما هحون ترضح لوا

 . |" تاتتب چ واو ثفا و ماحو ماس یح یدلا هنح اکن دقع یا راوکر زب

 یږامسا رلښخا رک ایرتخد لوا هکیدلک هد وجو ن دنا ماظن تمصع

 هناعا؛نوتاخ مان لیپ وچ تن هنیعل هدعب یدیا هقزحو هروسنو هروصح
 یدلوا,؛دلوتم ندنان امنکو ثفای بولا هتحاکن شارف د ینایدلک

 هد قدرط یربد افتعا ی لوا ی رادقم لنب زوب زوفط اعمج هاب و

 ۱ ۱ "هبطرو نح ی دلیب هراوتک. هناسعا یک خب قا ی دلق توعد

 :هدستعویش یرللوصو هرات لحاس هلحون تربضحو هدنعوقو نافوط ||
| ۱ 

 ۳ يرل شلو مدآ یږادقم نایسکس هی اینو د الو راج قم هل لب



 گیفت رز
EF AER IER 07 EDو  

 حج SEES دن ب ي ا ةا ی یهو یه :r یک ر ںی

etat REO ۱300 جو  
 ی دلر و ڪچ يس ازم یس روطم دسج ږجاک ید یولم از رب

 ربخ ان الب نیکم روکهیصق او چ روقرپ بقع رد لیلض لیسنرد نکن

 با یزوسو كنا یتویپسعب نم .یدینعا قالطا ندسح یرضح
 كان لب وعنا ردلیسمرد هلع هجا وقرلضعب یدلقدسش و دكا كقت

 هنیعل راقو كتا رجخ الوا ه دمدآ تب "یدیا نادرکدب لباق نب حس> نیا

 نږنداعمو كليا سولج هلی ا رک ضرع بو هنتسوا رپ رتسو كا تبغر .
 || نرفجوا ,یدباشلوا ندناكعا را نجارخا ضاصرو:سا توا دیدح

 بولواتالع» لغوا مان نانوب هنیرپ یدلوا ده لیسدز ده ۱ ز دکدک

 نارمن لخاد خد نانو یدتا لوخد نرق یمن دیهک ادتقو,یدلوب نیعت ||
 نالوا تالت ره هک الاح .يدک هکلمربرس یلغوا مان سودارغط بواوا |
 هن راجا یاد خوت رت یدو دواک ن هیات راد 1

 هکیدراو هب ر هبت هر قرار اکناو دانع ,ی دنلوا نب رانج و باذک

 دوب رب كل زا رف اکی ب ی راب, نیدلوا دون هرب د هپ ارطضا یزو نب
 يدلشاپ هکعد ل چروک نام هکیربمغین هتب  راردیا لوانت نانابنو واسم |

 لاله ند زو هن :یرلیغ اطوب هلنا سها هزب نیز هوا شوخوو عاس ||
 هما ت حج. ی دلیروبت نزروس هليا اعز ردا لاح لاج قیر دسچو

 e aR یروا رر و بک یدلوانعوا سووخو اکز ور |ا
 هنلا كنلغوا مان دوراح ن وعلم مان یصقان دجون موق راک کر دلوقتم ۱

 هلبا مالک باذک راس اذه, یبا عا ید روتک هحوتروضح بوشنا |
 كحول ترضخ تولا قارط جوارب ید لصا دیلوا .یدتا هیت |
 فیصواما یدر و لا یک بولقرپ هارت شی.رلزوک,ككرابم یدروآ ەت زۆ 1

 ه دنسیح رابح لپ و یساباب كلیسن رد ح ون ترضح لجو هاش |
 بوربو یلاص.یک یی دلواررب رس سلاج. لیبنرد ی دیشفاد لیا چوا
 بوراو,/یدینمالراععا وید كف یو ر اهنز قجنا؟لکد ی ڏک یی

 الصا ید در و باوج هلش رط ررب هکدتا توعد هتد یو 3

 هناسآ هک سب ردا ترضح هصّقلا ید هروک اور یدرازآو روج ۱

 || هداز ید ها وق نیخرومأ عب و یزادقم لس للا زوب یکا یدلکح

 0 ۳ هيلع خوک ات فای هلا دانعو تلالض پل اه ااا
۱۳/6 , 1 
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 بو ا نودا ےس هلج دار اعد NE لاع 7 جد سلنا

 یدشلوا ن یّس ةا ح ول تری هد.کخ ات گز دوس ی

 بیس هنک الهو قرغ كسوفن ولکدو مدن دبا زنص ٤ل دهم رج رخ یدلون
 یعسا حوت ,نیفم الوا یلاخ ندن زازو,هحوت زو راو بش وب دما هتل ؤا

 | نوک مدنک (:٠ ئز هبشش ٌهیلح ) < یدنا شل و تررهش
 مظع یا ز وک نیدعاسلاو نیق اسلا نیق ر یسج و ضب ع تباقب و

 هلا یی وای الا حش قو رجم هلبضف تدش نوزوا یتساحم هماقلا لب وط

 حوت هد نیب ناب دلو کشد یمسا هدینابیس ناب ز فوصوم هلنا یرابقل
 فید زور راه راک تیک زرو هشیلا هد زدنوکو هد ةا یادی ایم

 هح وب ندنوقو یدروللو قدصام ید هنسا رونص هک ی درولوا هک |

 هن اعا هلع رطوب یراب یدردنا فرص هرلنآ نی رودقم هت نکرکح افح

 یزویشب یزب رعنس یدلواهرزوا شداسا ةلکنا راک وز هج تودا تنغر
 هجبعع كز هلجن و (فاد )هرکص ید( ماخ))هدعب (عاس) اۋا هرکصن ذکد ک

 لول ندرلنو (ناعنک ) هل وق هاش فرو ی دلک هدوحو (مشوع)

 : راک موق خالسلا هلع حول ت رخ سپ یذلوا فک یعودغ وط

 زو رب هلنوعد ن الغا زور زور تولوا ثّوعیم هت وعد زارشا نرابخو

 نالوا ره اشداب لرصع لوا نامزرب بوزک قاوساو قاقزره هدکد لنا

 هک دا صلو دنب وبد هللا الا لاال اولوق بوراو هنن اوید رابج لیسنرد
 چ اشاح ود رد هن اک ندنلععروطو هناو درن و ید را رونها

 ۱ قید لهیتسبا دیک .دیا رارکت یت داسهش هک قح یدررابوس نا ذه

 ید را رکج,هن اب.رک ییرلشاب بوق وص قمراب هنب رک ولد یرا-قالوق
 مارب ربه دل نوجا تبرب ره بو دنا تیغ هب هعس م انصا لصتمو
 || ئ دیا فانا دیغ نالوا ص وصخ هریک منص هک نوکرب قحا ید زردیا
 | یدلک هقبجیب حو ترضح نکیآرادیقم هننربق وتو ےطعت كنا اهفس لوا
 ردکن ادخ تکمح یدللا رازکت ی داهش هک هرز وا یسهقولأم تداع

 | یکم دسنیعج لوا ی دشودد الجب منص لوا ندا لع لک تنباهم
 ۱ | راب دشوا هح ون ت رطح م دنامش یدلوا قحالراع یلک هزار ابح

 | لیق هبتیلا اقا ي دوووم ایدز بوی کود کود

 ۳۹ وا #۴
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Sk |ید نمردلپپ ید ضرب هتک یدرلقاص ینعسا.ندنس هلسفو موق  

 یا هبربسلا جی هکر د دوک ل اچ بجانص ءارارب هد هیرب ن وکر
 نب كل نی ليو چ ن د ېک أ تنب سونیق نب هدقدروص وبد نیسیسهن كیکن س |

 هدکد ید ردراکشا هلبابیحا هن كنس ردیمراو تحوز اب یدریو ناوخ اباق
 دارم کا یدید ردشمراو هيهنسزوتوازوب مرع نکل ردقوب وز |

 لوا جد کل یدریو ن ربخ هلبا حاکن بویلد ندماییواو هسیا:حوزت هلع
 ى حوت ندرلنانامز.دعب یدلا هنحاکت دق تولوا بلاط هرزوا لاو |

 کیا امز نکل یدیا دحومو نموم هلتناف كلجهخرکآ یدلک هدوحو

 ی زادبس,لباق دالوا هدن مصعو یدارت اکتمو دارم: هاتاغراتسرب تب

 یلاخ ندلادجو كنج هلرانوب زو رو بش یدیا (لباقنیقیلع نبقالعا) |
 هن اما هليا ریشم رهق و غیب رمض یرا-تسوپ یازسن:اهن تویلوا |

 تصرف هرودنک قالما .یدنص یرکشل تک هيقدر ااف یدنشنهروتک

 هع رب یدتیا تنواعم هراک تهرب داع قیقح مقتتم لاو, یدلوب رفظو
 نادن امسا ی.دتکلید ر دتا لاله: ةتغب یموقژکاو قالما سوز دنوک ||

 ,کاتقو , ید هفت کود اط لوا الوا باذع نالوا لزا هتزویپرب

 ی دلیا جوز هلبا یزق مان( سونیف )تخونخانبلیوخم ن لړکا زت كل
 یرع هیج وق یرفعج ان الومیندلوا دلوتم حوت تیضح نادتسکیا

 هاکردک كلاعو تافو هدقدراو هلس زوبن دب ههعز رایضعیوهلانزوب نوط |

 ی دلبا تابا یکحودبا سال

 × مالسلا هيل كلن حون هللا ىب توبنرد#
 ردن دراربمغیپ نالوا مزعلا ولوا حوت ترضح ا هجا وق نرل تف نکا
 ردرلشءد د: حالو كمال ناکلم كل بوللوا فالتخا هدنععا كتي ولاا

 ه رکص لب قلا: یر کب زوب ن دننافو كمدا تّرضج رد كلت یا نکل

 ردتکأس یرافب رش مسا ههلوق ریضعب ردرلشاوا دلوتم هدنعلاطاهسا |
 دیج وت لا مه اعد و نانو الا :دبع لا نعب .ردتشلتید ید تکس |
 نوکرب ن افوطلا دعب هکر دو ثعاب مر همس هلیا حيو اما "نان هل سل نم |

 کل دلبا لع فیططلرب نروجما منب هتل ناب, یدلک هراودنک ناایطیش |
 رداق هلع قفاوم همر هلی وب مشلاجنهلغاوعاو راصنا لی كی هات ا
 | یدیارایشمروب ههآودعاب ر دنسغتق لعل واه دک دید مد زاوا |

0 
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 دالا تم هرلنا ه دعب یدلق اع د هسس اجر قل روق دوفغ ی رلهاک
 لوا ی دلوب نیعت یو دیا ررقم ۍرللت رقع نوش اک یک شک
 كس ر دا نرضح نلتدنا یّرمش ی کن نیس ر راک هد از

 با ذج این ولم ر دتا لنت هاب ضرا « دتشولها قارظ کلک کسا
 | یی ایند,تاذع خدرلنا ارداق تع دنن ایم ت وقع ترخآ هلا د

 نو اجاق ...رلیادلاق هس یل ؤا: فعکو س وکم هدلباب هاح توانا زانتخا

 سا نف ناوخون رم هدنامز ر .ردنشمزا ل خزوم هاش دنواح

 یا دما ناور هلباب هاح هلتقف ارم كلی رب ناک تیر
 تان مسن ینعلوا نا کار ردشغا طاغ بویلق مین وانا

 اال وه یرمهپ ذیل لر ورس یبکح سابع نب هللا دنعانالوع یرهشا

 هراودنک؛,یدینع ا.رودص ندنناسل رانا تداهش لکو ىدا دهاح

 ندننافل امن ایا انالوم لیصفتلا ىلع هکندنایدوهب سرت نالوا اوشت

 تورامو تورا هاح لیصفت و هک هحرکا "یدیشلزاب هدیاک مان هدیرح
 هلماعصن او قاما ضب نکل ردشموا رب ره هدد لعوب هنن هدنس هجرت

 e ET لدلك هددص هنن زب اه دعب ندنتاک زال یر رغ ید هدلعو

 ىدا اة اب :تناح هك هيلا وما ىن ل هري دل: لاوحا غاخت لش ردا
 یزادج ام هلاو-ۍځد زلنوب یدلوا (شوتع) ید اڈه ڌنزرف یماقاق

 ص وصخا ئدالوا یاخ ندکعا ارغ هلاق دالوا تّودا احا لتس
 ید ز فدل یس رکسع اکا نیفلوا راکم بوی هروا یسنح تا «دننامز

 ميهرساب نایانص موق ید ود جد یغوار مان (یاض) كلش وتمو

 لخوا اصر مان (كل) هرلنوب یلاسعتو ناس قح یدلوا توسنم اکا

 ننوروش رعد لس نایسفطرودنک ۳4 دشدالو كنا یدربو
 راس اهاتیدتبا تافو هدقدراو هزوب زوقط یرزپرغنس ههلوق یرفعج
 | اها ااش كلوا یاس هک نسب. .یدتا تاسبئا نرع لوا نیخروم

 ۱ 0 ناتو الاب یدلک هدوخبو یدزرف مان شوش

 یدپوق یبحاسص لنطب وتوف نلبخ هکب دلوا دلوتم كمل ن دیک
 ی.دلو نقص ی راپ وق هم: دکح بو دنا روذ هرلحاغا دبا ولک وک ۱

 | یدیا ندنفیدلوا تبدا ت کا ا
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 هیچ نکر تچ راوکدزب یکیالوا بودیا باطتسم باطخ هپ هکالم ||
 رایدند ,انم كدابعیپ عا تنا اتیرات ید رلنا.  یدروس نسم رولت یدلوا |

 | رایدلبوسقید نلکدققاویفت رلاسللناز جنین نولیب نم هک

 یسی رادا تربضح اق اس .یادلر دل ههکینالم یرلقلب اوسر نکل
 نعط یرلک دید راب هدنوب یط اخ غوا ۍط اخ وب: بور وک ہدت واتم
 اوا: نیکلم ام دعب یدشود هر اب یرب ره هدنس هلب اقم تتالاعسو

 لقيه اید باذع ران دنلق رع ایت دلا تز ا ذبح و: خالا تاقع ناب

 لب ایج تارضح لدلج بر كی نیک را تخا نا یید ند ازو

 یراق ادود هلراخ ترارحو شط طع ءامنا نایت | منا هاح هبا یرشاسم

۱ 

 ملادنب ی یراج وک ب اهناو شطع عفد هک عی نکد کد هن اور رب ||
 هنوهش ناصم ت ات والا ادو .یابدنلق شیب هلبابغ دنوم باذعو

 هد از هد رلودنک ییا رح كل هنشن تعایب تقاس رلبدلوا التم

 غفر هر لکو ک سی ږد | ت رضج هد راوت کا هک دچرکآ رایذلوب
 ردشعا نابس کو پلردنوک. هن زوب رب توزامو توراه هرکصت دق دلو 1

 لوا ندنشعب كسی رفا تریضحناروب نع ناکلم هدیناشات صصف, نکا
 ند رلکلمرب اس هسیاداطخو تلذ كهللا نص ما. رلیدننا هتیزوپرپ
 هکاتقو رایدناق بت ذعم نوخا یرلکدتا جوو عینشدو نغط,هداب ز

 نیعت یناش مظع هک اللاو سئالا نیہ ی دئلوا ثع سبردا ترضح

 رلیدراو هن روضح كرمغب لوا تورامو توراه ناموفق رم, ,یدلوب
 منم ن دکعا دوعص هر اع تن اخ هلکغا رو دبص ااطخ ضعب قذزب

 یکلوا بو رو ترفغع یر حاکم زب یل اعنو هنا قح, رد نیشماوإ
 بچ رلیډ راولا وب د زرلبا اجر یک رخ ء امد نوا تلصو لا

۹ 

 یراب تربضچ بودنا باطخ هرلنا هدعب یر دیا لمًاترادقفرت سیاردا

 م ولعم هلیرط هن اکب یمه روب زواجت ندنکناشسل نیس هن شرع
 اعد هد زر عج مزب کا هک راب دی دولنا یدلیوس نزوس ردعج هلوا ۱ ۱

 رد اعد تبااجا تمالغ كسر روك نت ی ررفناذهرکصن دک دنا

 ۱ نسل ردا ٹن شح س لرد اعم ٰثعاب هرک ااه نم انوا ادسات بویغوک اگ

 كنورامو توراه, کن تای س یو e ی رک

  Kren: 3شو 3



KN} 

 هد رانا هک نمد یدلوا لدبم هتحرشب یراترک کمد نات د هرزوا
 ل ردک یدلو قفص اشف اش صانع ی الئساوترتشو لک | ید

 لاب بحاصر اکو نسح هوم یک" هلا فات (ة رها ) دل رصع لوا

 رابدرتس وک تسغر هعتت ندنلاصو لاع لاح ر هب رانا قشعق هنساتش ف

 | هجر دقت وب ر دلکد راومه هل رغد کد ارا دغو راکم نز لوا نکل
 هک رعشم لیلعت ود رددلکد راکز اس هوج ولا نم هح وب نتعلا هلک رس

 توهش نایلغ یهدنبغر تلاح ی دلیا هسیدلب یدلب وسرن زوس
 یدردتا هد ےس هنتعص كنودتک تودیا یار هلاحرهیرانآ هعسا فتم

 قوت ود ندندن ام قلوا هلبارش ما شون رخ لئاوا تلا |
 هکم ادام بورس وک تبغر د هبظعا ےسا مت هدوب ید روحا رخ

 : رازه ی دند رس هک دنمتع لاصو عطد سس هبا لص اح یار لوا

 هک اتل اع رخ اوا ردکنادخ تکح یولز ایس یکن لزا کالا

 نادنرلنیح نسو نیب بیع ل صع لوا یدسشلقا هتح اّرسا قوذ

 نیکلم ی دتا لوخد هپ هرهز سلح بولوب لوب هل تقی رطرب یشانر
 هدعل هنرواو ی دروک نس هلماعم ناال وا تسد اسد هلدا نیم رکم

 صخث لوا هکناخ اما یدلقاشاق ینش اکی اهصماج ن الوارتاد

 یدلید كنك هرشط تولوا ااف ها راسل نامز رادقم رب سولاس

 ند مساج هک یشانوب ی دلبا ید لالح رعسر لاج نح اص راکت

 ۰ راع نام مزب و كرس بو ديا ناتساد هقافآ ی زمأشن هقیح هرشط |

 هنلتف دم درد لوا ی دلب وس ويد رد ما دوصعم هرس تلصاوم

 || مدش وخ راوکش وخ بارش شونو مرحان تفلاو تبع ندزودنک |
 هدنسلحرب کلا مظعا مسا لعت لذب ومرکم سفن لتقو منص لکیه تدابعو

 بواوا با عقر عناع بارش تیفیک طارفا هک ال اح ی دلوا ررقم

 1 سسم جد باکترا رعت معن نالوا یرلیلصا دوصقم هلراکو سول

 | ییاوا یدتا جورع هناعسا هلتاکر مظعا ےسا هسیاارهز هرهز یدالوا

 | شوه دم تسم بواوا ران یالب راتفرک هک لوا راک یهر زب زع
 ا روخو شف ن دیار ودص ندرودنک هدنراقدلوا رادس یس هنر | ی دنا
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 تخاتشانو تا تازه وک اندم

 ۱ هاش ea تاب نوا تی رس

 | ردشمانلق لیصفتهدلجوبءهلت اکا ردتلوا روظتیم هدانگ>لصف ی اک نالوا
 هزخم کا هدنیم ز یور ندسیردا تصضج , ( هبارخع اماو )

 یسکلوا. ر دشع هندح نیعن حک للقن ید كنسکیا ردنا رودص

 ئز هولج یدر ږوکه سلوا رهاظ هد اتم وج هکبالم نره هکیدیاوب
 ید زدنا ت وعد یرلئولب ییکیا ید زالوا قع ناخ د هکر ابم تور

 | مالسلا هیلع سی ردا هک نعي یدزدنا تباعا یز یه بویغا تقلع الصا

 || راباوج هلن اسل لوا هنب یخد رلتولب ی درلیوس قابس ناسل هک کن رانا
 ۳ یدرلکد هلنا شوک قلخ نالوارمضاحییکودریو

 هک توکلم حوازا کال ملاعب توراعو توراه لوزن تاسرد #۴

 ی دک یک وک یک ریا ارم سخت هک وک را وا ۹
 سابق هدا ترک تور ین ینلو ناش :الکا ۵ و
 ۱ رایدلبا نظ ردش که رکن دقدلوا بکنم راه هتل دقت ابا
 || رع بر رابدلقوکو تفکو ید راب هدرا مر یطاخ یلغوا یاخوب
 kk مع ءاتضتقا یس هعا تالذ ت اکنرا یدک قفاوم یراتاگو

 رد ررقم رکلوا ناصع بکر که سا ردنوک هل لوا یک رس اظرف

 یی هسیک جوا تم الشاف ند نکا رک هسیا کم ڈبو وپ رکا ||
 تاعاتش نالوا رداص ن دما ی ل هر دنوک هضرا هو هک دنا راتتخنا

 هدق دل رو ېه هتسوک هرس نک و دنا ترتشو لکاو كانو تا ءاتضتفا |
 نوع سا او و یدنوانیعت للح كد جوا ما (لن زا را رعوارغ)
 || ی دنلف محک ه دلع یودنا ی رغ كسلبا لیزارءوب تولوا 4و أ
 || ود رذرانو مر یش هکنالم راس یدننا هنزوبرب ه دوه و |

 ۲۱ تام حوا لوا مرج الق یدل ر دنوک هنیخز زوجه هلا یرلغ ٣ قاتا ۱

 توروک یل ل اضم نب زدنوک رایدلتنایادط التخا دلم دآ ی مرک ۳
 و هک تو اروم ررر اوم اک کو ۴
 لان : اهر یک مذا یب هدراثو اما زات دلکح هش رللزم یهدناواعس ۱ 1

 یوقتو دهز بولوا رادر نامرف هی ادابع هلن اسخاو رلتدللق یھ |



 عاوس د دما وق راض ی ذلق اد تر وص رر هل وات رھ

 یدلک هن ر وص AT ید رل مان رتسو قوعدو ثوغیو
 لاهن قوح یساح نوک ملنکو  یوربوخ "6 یس ہت رش دیلح»

 ام اکل وس هتسهآ ھاو hE ۳ هد نوزوم یعاق

 اعاد یاد رظن هنسیمز یوزر "نکر زاول و یع 2 روط سوقاخ هدناقرا نکا

 تاذزب رابا تکزح یتفرات ت داهش زرا دلبوس زوس ورغم یرکف
 كنا هنسک مان لب ؤا :یادنا زا تع ینو راکدرک ترضح لوسرو زاوکرزب

 یزپ زع نس هک یی "یدندیا نوت أخ بولا نیزتسخاد مان هن اده
 یدلک هدوحو لغوا مان (مشسوتم) هک ات یدلق لهان نکیا هدشل شا

 یدلوا نکقه هدننايم تما مات لی ز ویجوالد هنش راب ییفرو
 هدنتفو ضع یر ندراو هنس جوا وبا ناد ۳ (هعطازا ناک نمو)

 یعچوا ںدکلیا شنخ هدننامز تالتس ردنت یتکیا,ر دکشا قاورغ وط
 رکردلوا لقاع( رکید) ید روس ردکعاوفعبوشا ی بوم ردق

 ندنا تنناها هیط الس هبعا فو شیرلتسودو یب العو یراه اشدان

 هتتشد تن ونک نلبا رقص :یالع رانا دل رظضا ندجار شنع زا
 نادنلکوک نیو رج لاهن ندای افهسا یبرلتسود هک متن رلیا ناز |

 ها سم حو ل هکر دلوا لقاع( رکد) یدرلیوسود ردنا وراخو

 هلنل ود و هک عزفو ع رج ن وحلا تسصم ندا تارس هسا هماع

 نییع كن هک و هبموق ندلا نت رط عضاوت هدک دلجو یس هنر |

 دیمر ورغل هل اح ب ولوا ر ورغم هلام ترنکو ها شازرس بوروک ||
 و هلبا لقع لاکینا هیلوا تفعلاک هک هدهسیگرب و |

 وپ روس روک كحوک هدنرصب رظذ هنسک نالوانادا(ر کید) هلون

 مس الور 0 کید )هد هسا كحجوکر دق هن نو زوک كرزب هل اغانادو
 هلفاع درم كَعا E هدنا هوا یببط ر هامو یسضاق لداعو یهاشدای

 تاشیورد هک هتن رلیایرهش یبرغ توقوتردق ( رکید)) هیلروک بسانم
 ِ | ورم راما رکاب ھا لب لب هال زبح :تبازغ یک لی رهش
 | (من) 2 هولجندزوب ون هدنجمآ مظن سابل هنوضم وب یدعس مش

 ۱ تسین بی رغ ن ابا و تشدو هوکب عت

 1 ناب او ودز هیځ تفر م
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 كن نزلوا ر وتیلقسا ۍدنا شعا بصن کاو دش رم هک نیصاح

 | اتل ةغلخ هتفشوا كن هاج نیغلوا ضات رم دباعرب یرواو یدهزا

 تسرپ تو وضر 44 یلالضا كسلبا س ری دنا شایا نیعت رظان یک ۱

 یسب ردا لکش فود اتم دخ هلا صولخ لذن سیلترب لوا تح یسلوا

 دیاودنک سپ ردا قارف شدا تیاهت رذقاو ربغ یسمریووزااکا |

 لاا ةدقدراو هنس هبن قلوا كل اله هلق اّرنحا ت دش تولوا تلاع

 هلن امزا روح ادام یدبا شمزا یس ودنک ام دقم هک یتتروص لاکا |
 هدا لاه تالدد ی قارُف مالا دیک نادمرطاخ حول يطل لکش

 یدنا فاض نورد كد یدنا شلاق ترشاسم هغلزادرپ هرهحولد

 یدافاصو هئناعم تالیس رب تب هنو یدیشهوق هر هوم ی

 ]| «راتروض لوا یدلبا رو رخ نرق هجن هکهرکصن دشونیلقسا ز ون نع اماف |

 ]| سالبا هک نخ یدلشاب هکلتسرپ تب بوش هلی قضا رانالوپ سر تشد |
 ۱ یدلوت لاو تسرف امد لوا قضا دن ردت دف هنتف هنعللا هیلع |[

 رد وطن قك ال ر شوتیلعسا هحو نه لیفت و دک یا

 یطاغ كهاش نوا تولوا ی هل وقم لر دنتس سد هدلحم و نکل
 ماتا ت ادحا ءادتبا مالک هص ال زد روتسم زبغ کودا ایالعا 1" ۱

 مذا ترضخ تولوا رها ندلباق د الوا هلبا ماندب سابا تلالد

 || زکررلب وغ لوا فرش توبات ین ثبث هرزوا یبصو كم السلا هيلع

 بارطضاو ملاو رثا ندصوصخ وب هب هیعذ رمز لوا تویمرتسوک |
 | كرانا هکب دیشمروکس لترب سلبا هدنامز یرلک دا ادیب غو ذزدو لک |ا
 | نه ذلا یاخ هلوقم لوا "ار دتا و كب رضو لالضا لح ق واف ||

 | ردسبقث ماعطو ذیل دهش هک ا وک هنتفو رکم بارهز هزالعنال لداداتو |
 تفادصرعا خا یکی تنش اھسال هت لات لوا ندنا هک صوص لع

 جاوما هلن اط لوا قح یدیا راشعا ناّیضع هرک حافر هشت اما

 مرج الف 'یدیا راشنک هلابحو للق ساز تولوا ارتمو مطالتم یک ارد
 یدلنا تّرشابم هر هاتفو رکم تام دقق اغ تاوغو لضمو لاضلوا

 كن وبات رب بودبا ریوصت یتفیطا لکش كم السلا ةيلع م دا ترضح |
 دالوا ولد ردو هلا قیع یرلکدتا می رد نادزنش هتشا ید ود هتنثحا زا

 تولوا ر رقم تع دیو هدنراا ناهز دعب یدربو هنن زللا تالاق 1
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 هضغو ع مهد هک نعد یدلنا مرح هرسول ف نوکر مه ند هن اکتیو

 تافو بوشنب یلجا هک تبقاع, ئ دعد مدلبا لار ادترب هنوک, وب نوجا |
 ئ دلو هدنن دابع هر ی روص لوا یارالتښسودو.یراتراو .یدتیا
 یربوصت كیک زکر ه_ یدتاب هزبمح یاد رد یرب ره وړد اب ردهنسن هنوټ
 کید روک ن اطیش ید یوداهن یدارعندنوب كصختم لواو یودیا
 رو لاق ولو ا روتسم هډک ردا هلافحو اخ رب ز رو سش هناد مح کودک

 هک الفا دبنک ناد هلبنسا رهو رل هلبنس رازه نارا زه بول وب او اوشن
 هئارولا نهج نم لإ رفو نكم کودلیا همدآ ترضح بوشود زا هلغلغ ||

 روقلا لع .یدلید .قیسلوا بد رتو تلع هنس هعا تی ارس هش دالوا "

 ین لول اخ با هروقبک و مما دن اکا ترو و تیم نان اإ
 نیر دلیپ هنیدضق ین اسهجود باوث نکو دیا هن یصا كن روصوب هرس
 قلاخو ت اهججا شش عناص هک عی . ی دل ورو هرپ رتو رپ وزت وید یراب
 نالوا رادافو ران اک او سیردا ترضح هک دیتروص تاواعسو نیضرا
 قم ندسان نویع هکالاح , یدرردیا هدجم ریراط اکوب سنا صو

 رسوب هب هسیک هن نفلوارتزمو لوبقم هبادنع تدابعو تعاط نالوا |
 لالضاو اوغا نونف ی دلیوس نیر زوس ی د رلرید ینتمکح ورا رجآ

 راب دلق ترش بیم هکلتسرپ تب بو دیا ادب تر وص ررب هل وقم لوا
 ان الوم هک ه ابدن الا رشک فلؤم یک هاش دنواخ خروم هکرد هدنوب تبارغ

 :یس هل وقم ريزو ریشللعربعو هاش لئاضف مودح یک یماج نجرل ادع
 :دیلیا اشنا ییاک یک افصلا ةضور هلا یرلتن واصعم هاوک ی راعم ریشم
 دیلی وس نبی زیپ هرابتشاو لف اغت هدنعبات ك روما هل وقم وب هکاالاح

 حلق مس نصا كن هصقره تودبارودقم فرصرالس هج نکیا لیقس

 بام قل اخدا قلا كل اوخا نال وا یس هلوقم لسیق و لاق د رح
 یغودزاب عانا روب زم خروم هک هیاوا نخی دعا مدل اورانو

 ردتساک و میتس یداوم رثکا کر هنر اان و ےک یرارب ضعب ك هصق |

 سوتیلعسا لیلحلیکو و لویقم ذی یکودید یراب كسي ردا ترضح الوا
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 ا رلیدناص كحرک نیزوس رهرلندیشا یدلبا ,نابس هج دام نت امدقم

 همش هناووش اد تور هه ۶ هک هام ب 66 6 ۵ و ۰

 زا ریهظ و سک یر هن ان ی اع لیذ ر هليا هیون د دوبق لیلذرقجاوب

 ۳ 1 ادم زز هني درب ره ت ودیا كل ولب تزد 5 یور "هروم" هکیدیا ےک



 یهدنا كيمتعاسمایقان یدلنآ لوزن هکلفیعلا هرکصندک دروک خزودو |

 یدهرعزرب ور یدنلق لدہم مت دیکلم یت شپ بونلق رومأم هندابع هارلکلم ||
 یرای د راو هن اسب | هلی ول كلم تنواعم نس دا تروح هک رر د

 هکن الم یحی دردتنا طبق حور نکیاهدنا بودا تاچانم هب ادخ

 راډ وف ۰ در وا بتس یک. واو لتس الو ز ومأم 5 ن را

 رد عضوا هتح ترضح ىلاح عقاو هلم ابو ردعكا یلوا اماف |

 | . د(تادابعو نادداو تاداقتعا ترباغماب ناسناع ونی تانالتخاو* ۱

 د ناتسر تب روهظ ء ادتاو نان واو مانصاب ناشیا ¢

 سانلانیب هک ادالا عوبطم هاش دنواخ دم انالوم قلم افصلا ةضور باک

 هدنل الخ یسهچرت مالسلا دنیلعرمغب سی ردارد یعس# هلا نظف دنا وخرعم

 رهظع سیر دا ترتضح هکر دشمزاب هلل و هللقن ندرابختا ف نو |

 هکندنا راو ق اد اصزا زر هذن زو رب ندا دن اواعس ت واوا دد لی
 ران دشنا ار او یټ کا تق راقم ندو دنک رک ره

 ید مروک بسانم یتلوا اح ندودنکس فنر نولوا شو ام ندشن ابح

 تولوا ین دمام هک سا( ایلعان اکعم اتفرو ) تریخ نوا کاکو

 هتسوب هز اعنآ جوا قاغفو دان رف كن راداوه رو نم ی دلکخ هرلکوک 0

 هلهح ورن دتسو ضیضح یک هدنز و رب یاوارف تاب ورا با رخو

 ندنقارتحا شت او رارببو هدرزآ رلکلم ندننافو هآ کتل زا تف رک زا

 دنق ارف مر ل دنم دردوب ابا راب دلاق بولوا راسک اخ ورتسک اخ راکلف

 سبلت رب سلبا هد اتتا وب راب دلق بل وید ردنکع هلهحو هن خجالع
 تلیضف ضرع ندل الضاو ركم نف هصصتلا قو رطب یداک هو
 تخ هک اداف ردق و هراح هنعفد زادکو زوس كتستودنا سیر نو

 هکهاک رظن اسمو حابص نیس هغارب وصت یل اشو لکش كاف ووا

 قحیدید نیس هیعا ید هلع رطوب یتساود قایتشاو قازف درد جوزف
 هرو رم صقم تودناراکنو شه یم رداترمعج تروض راک هلیح سلبا

 | ندنریوزتو هلیح كسالناو لقمیال هلبایرللاقارف هشیارادایولوا یدرب و
 | هصن تولوا لا هجو یورو لوا اس ایا »بدان قاف
 || شتآ یدقارود نده اک رظن یروص لوا راهنو: الا راک زور

 ك | شوخ اما یدلکا نلکوک هلکنا هك انا

 یو

 ناسا: تش هاو



 ی دتناربئس 7 7 تدشو E ۳ ۳۹ طب شدم

 كن اننج غاب یدراو هنم اقم بولوا ن امارخ هنتشهپ فن اج به رد
 نیاز ایی هک اوف یخ یی اکس راسو قناوضرو ن الع روحتو روصق

 ین رک ضن ( اہلع اناکم هاتفرو )هک ات ی دلق اشارب رب ییرایسب عنو |ا
 (دفل ول ر) ی دلو ق دصام هو دنکح |!

 هشح ی د رک هد ارط رد وب اقح

 هن نضج وا تک ارت ی داوا ن ول کرب
 نشر هصخو ع هدنه|تشهبنوسلاق ۱

 دتصع لید نح هروا لا نز اخ ناوضر ا

 ناشیذ تولا كلمو ناوضر یداوار ذب تیا یراج رفتو ریسک اتقو | ۰
fلر خاش اب هم یادی توتیا لاو شب  

 هرکصن ډک درک دننح هلتصرفووب نجد هتل حوت لیلی لوا هک الاح یدلق
 ا ا دیا زنم مارا ندنفرطرلذآ یدالوا یصاره دوع 0

 | ند هفیطل تامام وب نب نکزوس لس هبلارذاعم یدل ر اص هنر |[

 1 نیس رها ئهلا صا تعاطا نوجا یدلک داب رف ويد ن نتج هریشط

 ۱۱ ل وارا نکل ن ییا چاک ۾ اھچ هتلام شاه اط دک یلک دید
 مکتم ناو) مدناط ديرش ( تولا ةمناذ سفن لک) هک ارز نک ید

 | اونع مه امو ) ص وصخ اب مدتا ه دهام ین وک ( اه دراو الا

 ۲۱| لر ادخ ن اهرف الب هرکصن د هبت رهو مدتشیا اقناس یتمالک ( نیجرضب

 لخد ندا ناه کا هدکدربو باوجود ن ا راشخا ییا راد
 ضد هک نچ هل دا م کر ی دلوا دراو یناطخ لعف یدابو

 دا دل روس شا یودنک ی دلشا عف و هلعیسم ےن و

 ٣ مارا ی دلاق هدانح ۰ السلا هلع شب ردا ت ویم,هدنا مادقا ۵ دان ز

 | ناوضر هل وق رایضعبو تور هک هللا ی وهفم مارلا لصح

 یعازن رانا یلعو لج قح نکیا هدب ارطضارب لیاج ین لوا ولیاررعو
 هرکصتد افصا نم الك تاو ډب وس رب ره ی در دنوک كلمرب هنل صو

 یدلرو تصخر هنتماقا هدوعلا ناد:یدلوا روم نک تنس ردا ۱

 . نيج (ایلعاناکم هاتفرو) هعلوق رابخاءالع ضهبو رابخالا بعک
 ناخ ماه ۳ هتتفاومسب ردات ا راوخد هغاطرب ردترابع |
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 سحآتیانعو ف طلب غارو راکت رک ت رقغم بلاط هلت لج بود ارایسب یعس
 قة یىل وب رفظ هنت ادا مع عیجویسلوا نورقم هنن ولطم دبالهلواراکز
 ظلم هوم ضم ةتسلا یدلکهب اندراد 6 سد ردآ س هلو نیعیو

 تبرغتلحر هروجم د روکو ی رکتو رکنم لاوس هدعب  یدلی غجهلوا

 || ناریمو باسحامدعب ینغج هت اب هلئوم باوخرالب هجتو یدلک! یربظن
 || ود رد هلوم دویق رانوب یدلق رکذ ت ینفج هراو هن رلخ زرب طارصو
 | عر هک تاک بو رترا نادانعو طعاطو ا یزارقاوو
 هلا ًاومو عروو دهز زور اش ی درلرد كع هنن دوصتمو مار دلدلف

 تفاطا هد هبت مرب نثک مسجو یدالوا للاخ ندتع اطو تضابر

 لا هبرقیح یدلوالدبم هتهیکلم یسهب شب تقلخ کا وکه کیدلغاب
 كرب ردا ترضح هکردلوقنع سیدقتلا لح یا هعفرو سنا :رضح

 اعج تاشلا دنع هدقفدلوا تاحردلا عیفر ضو رعم 11 اتسحو تاعاط

 ی دنلوب هداز ندنس هنسح لاعا ل دابعو یلص نالوا ا هدن زولرب .

 ف وج فوج مارک کٹ الم بولو راهتشا هللاح ح الص لاک هرخالاب
 کو دنع اصن توقا هنلاک اب لاج ی درارولا تصخر هر از

 ید لار رع ترمضح لیلج كلم نوڪر هد رانوک یدر رولوا
 هس رداترضح سلعهدرشب تروص یدلوا نودا ەت اغالف تدا

 تفاطلاماف یدلشابهکنک بولکیهاک هرزوا لاونموب  یدلو لوصو

 وند ل هلی نسسوگن سیدلی یو دیاتالم كنا سیردا ترضح ندننلاح

 بویلیوس س ورغوط یدلیوط هکی دروک ی د لوا ی دلق لاؤس
 هدق دروب كل دلک یم هحور ضف یدربو باوج ولد مب توملا كالم

 مرج الف ی درویط نک ودلک هڅو ص واخ ض رع لیلج الم لوا
 لیصح هاتولا كلمو راكزاس هلتوخا یاوعد راکزور هعن م یکم نسا ردا

 ها ی دلتا تنه رقاو هار نع نازک هرئصن دکد تا رایسب یقوعح ۳۱

 نیس اشات نانحو خزودو ناعسآ تفه اکب بو دنا ضبق یجود من

 ترا یب لاو هک قم لا دنا و فالوور
 هدعب یدلروتک كدهعوشدح هجا وق رلیضعب ۰ یدئلوا ضبق سور
 لیلح ریمغس لوا هالداررع تقف ارم هصعنا ی دلو لوصو هل هن

 | هخزود هدعب یدروک, مالاب یشورس شویح بودنا حورع هناواع الوا
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 E aa هلهحو کیا ش حج En هللا 8 ETE نیول ااا ۱

 ( نودانا) هدعب یدلق اد یزد یواش < دنیا لاوخ و ردکعد ی دلق

 بو دیا بصن هفیلخ ترد مان (نوماو سوبیلهصاو سوفل) یلیغواو
 یا ھ بودا احا تاضقو ندم هراب زو ید :ک هتح ایس راودنیک

 1 هر ز وا سابقو روط بم یو سال قفاوم ہرزوا یس اتتا

 نالوا مزال « دنراتعب مش هرکصن دیهرتو دیدهت یرلناعا لعو و
 ندرب رس ۳3 هتيم لکاو تراهط ن دتانحو دا.هحو هوک زو هولص

 تارکسو مان منم ندکع نیرلنا بالک و راجو رتشاوتغارفو بانتجا
 بجاو مان طاتحا ندالوک ام نالوا جامد یضم یک القابو تاردحتو

 لب وکو لفن هجر ندحرب شنکوهدنسکب یارهو یدربلیب نکو دیا
 رآ دقدص نون انا رک هدقدراو هنحرب یر هراس بک اوکو هدکد تنا

 .داهحو یدلوا ندرلئو الوا یعازنحا موج و یدروب هیش.یکمربو

 ی ذلق رب وج رڼو الوا یعارسا یلابعو دالواو یرافک بودا ادرغو

 1 م, راسلا هلع سردا هکر د ر وطه هد اک م ان یی اھح ود صصف

 ید ردا حبس كس یکیا نوا هدنوکر ره دمبل وآ دناعو حل اص هداز

 ؛دوخ قتضار ی دینعا بسک یلانشآ یلک هللا هکت الق دارف هاو تا ولع

 رو رک ا قمر هک هک ا وک ی شد بوزوکر با هلاک

 (E TS هکر دشملزاب هللقن ندنسیر دا ن رح هالا ناوخا |
 ا یل اؤد تودبارود هلا لر کوک ا

 دونو ردشعد حدتا حرش هلنا ڪک یصوصخ ره هرکصت دقدلوا

 هاکصن دودنک هما م السلا هلع نسل ردا رد روطسم ,داکح رات

 مالعا اما ید ین افوط هئداح ی دردلس رر یر ریمغب كح هلک

 نطد ره" هنساش نآ ره یر ن دنلو د باترا۶ ۶ ص۶ ی دلف

 هر نم تا رخ ملت یاد زود خر

 تیاناو هر ول هئلاعفا تاتش تونغا داععا هز افوط تودحو هلبا ظفح

 ۱ هلوا ثعان هنن رللاعا ح النص سراب ار

 € مالعلا لالجا یذ هی مالسلا هلع سیردا عفررکد رد #
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 لوا لیزوب ندنتافو كيش ترضح ىدا هرب یقلو ثوشا صبلا دتعو
 بولیروب مالسلاهیلع قلا سی ردا طاخو طخنم لوا یدلک هدوجو
 هلو دنک یدلواولنوت نخ سائل بودنا تاب زردونزاب وزا لا نر هل

 یک کودتا تسارد نفی ادص تشو مدا بودیا لوز هغیخص زوتوا ید
 | ردنونکعرس ی مشار هکر بس فحعحو یدیشلوادیقم هغد ید یرانا
 افلخ نکس هدننام یدیشعا حرارت یتدرب هرکصن دقش تربیت

ARÎیدناراشلیا تر هنظفح تاهد ت ويم هدنا طابتنسا  

 میظعرب (بئاو ذلا تاذ) ه دنت دالو ءاشنا هكدا راوکرزپ یر هلو

 یدالوو" یدنزوک هلاع قلخ یرادقم یار یدغوط بقا بک وک "||
 نوا راتهالع لوا یر ره یدل ییک حص كراس تب ی هک
 رضع كلم تولب نیک باهر قص رف وب نیل سلبا نحس .یدکحزاتواسق
 یدغوظ لغوا هک مان خونخا درب یدراو هنتق نید ی (لیوخم) نالوا

 نک رادت یدشود ن کن ر راک مص نینل وار رقم یر رض هک د

 فف هاش هک هح رگا یی رد ود:ینک نافشیا شیا کهنه روک |
 دن تک و کو ظفح در کالم لاعتو هن اک قح نکل یدئوا

 (هفلول ) ی دم هلو تصحر هد اف لوا

 نوت گر یاب لر رها سبز تاج امر
 هدیانابزاش احیس هنتفاک| تاسلب*ماردم هیلقاص قح هک ینیلسرم رف لوش
 تسرپتب موفنالوارت اکتندنوک نوک بولوا دلوتم ندلباق دالوا هکنوج

 بوتا تبخر هپ یعرش ح اکن الصا را دروطرا یب هعینش لاعفا رچافو
 ید ر دنوک ی هرانا یسیردا یاعتو هناصس قح رلیدلق تبظ اوم هانز
 هش اده قیقوت اب هار ن دتل ال ضط قیع غو هنراتوعد راک نور هجا

 1 رلیدلک هن اعارلتالوا 3 الص اا هدّس هیصات ی داو ت وعبم هن رلندوع

 اص وصخ رلددلاو رلبدلوا ق رعتسم هت اوعو 0 یار د رلنایلوا

 هداذاو ذطب ندودنک س وفن كيە بودا ھو هب شاو کا ¥

 دف رف یزب رع نس هصعلا ىدا هرزوا د ذلت یک سهم دنق ندتس هبطع

 قلخ هلناسل یکیا شعب هخلوقاکح رات ی.دنلق ثوعبم یک یتیدراو
 ردشلوا ناف وظلا دعب ییودح هللب ناسل هک الاح یدلق تّوعد.هتید |

 فلاخم هلقع یس ادب نال یکی شعب دنن اشیم مدآ دالوا انا هک ایز

 ۱ ی ۰
 ست
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 ر دیعاادباو داچا كرل: وب هن قلق درمان هللفارطا تتوکحب یتساب رقاو
 هر رهش نیشیق قمعیچ ف البان نیزاب ردگسوه«یمسا,م دننااسل شرف لها
 لنب زروتوا زو ز وفم اله رط روبی دلاق.نادنا قلیوا نکاس اب وتیا
 م اح لس لجرب اقم هدنرب یساباب هک (لی الهم ندزب) اما . یدروسرع
 كرل هاو ی دلف تعر هکلتسزپ تب ید الخ کا« دننامز یدلوا

 یسو دنک اما. یدلوا ادب مرکز نییزدا تریهحب یعاطدص گز

 هرانوب نوننکربس باک یدیا هفیلخ نیعتم سی وقتو ع رو نیدتم یلیخ
 هر وهظ هار لا عا هلبایم اکحا تب وابق هعلاظم اکا ی دبشق اطع

 تّرضح هاج صا كلم رب مان (لیازر) کیدا ف اکرب لواو یدروتک

 ی دبشم و هتک هلع تون رکوا یاایصوا عیج یدیشعا ےلعت هم دآ

 تماقنو زومو هیحو هدتاع یدلواندرلن وب الواتسخر هنیلکا یهامو روبط

 هروهظ دالوا ی رادعم قرقندرانآ بو کا فرصا رلتروع ددعتم یدبآ

 ردم السلا هيلع سی ردا هک ینعی رد (خونخ )یکچوک لا دکی درونک
 زوب زوفط هدنفیفح هاش دنواخو لب ر وتوا زو زوقط هجا وق یرتعح
 یک ید ادحاو انا تودنا تانو هرکص.دنا ئی دروسزرع لس یا شفا
 ی دنلوا نفد هدنس هعضح یرونو دو رخ كمدا هک نعت كترضح [

 دج مالسلا هیلعینلا سددازکذ رد#۴ ۳

 نت الفا ۸ اع زاورب هرهب سرب محو لعتراو سانش هقیق د |[
 هلک هدوحو رانوب یل وق تاجا تاک راصتخا سی ردا ادخربمغس

 چ یی ل مجا ریل هک ید ل2 قوم نویعلا كبر لط رگ جواب
 راند ر شنید سور دا ءانب هنتسازدو لاغتشا ترک هاو بتر نفقا

 عو توبن یدلق فرش هلبا یتدالو تداعس ین رهش (فنع) هدرصم
 | رایننوپ هک هتن ی .دلننج تلا ایر وا ءان هل اضف یتیدلوا تلتم هلتیک>و
 بتکوکو روتوا ندنتساردٌو تباک شعب رلیدلنا نیقالطاهسما ره)ا سمره

 نوعد ات یرصع لع مکح ین تم>ز ودنکو زلبدلق هشت هدراطع ٍ

 | قز یور بودبا تبغر هتحایس هدعب رلیدتیا لیصح ندنبانج یرصم
 یدیا هرب یفسا كنم را هدلاو رلپ دلک هرضم, هنا رابدلیا رود هاب

 د ال وا فولوا نبش ژب مس هدلباب یس ودنکح ءاثب هس رک دتا تیاکش

 | ءار وا ثلاث شیفت ع زوم ر نوا: تک نه مو نیک م لاو
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 ۳2 ا ata ST RE هنس ه رخز لباق دالوا

 | تیک رانا بولوا میم دشا طو, تب تست یاد هعقاو وب یدلوا

 ل اهن هج راو هن ابقط يرش نس هلطاو ی دلق تدوع مررهنتم و

 EE بودیا لصاحدالوا یکنا نوا هدعب یدلاقراب وكر ی یدوجو

 ها وق ی ربطو هل زویحوا هعلوق یلوم ی راوتلا ماظن هکیزب رعرع

 دهع یو (یانیق)لیغوا یدراوهلاس یکا نوا زوب زوفطیک ی تشرع

 یردام كشونا روب رح خروم هاش دنواخ یدلبا ناتجراد مزرع توش دیا

 ن دسیارع باکور دنا لقت ن دنیخروم ضعب هرزوا قلوا (هنح)

 ردب وردامهطساو ینا لاعتومزاهسقح یدیایروح شون هدلاو هللقت

<< 

 ر دشمزاب وند ی دیشاق هلیلج *هلیلخ هش ینا نح ترضح یدینعارب
 نیکربا ) نادن دالوا كيش ترضح هکر زا هدب اغراضتخا تاک اما

 هدزوا ید یرادحام دلاو نیخاص موق هک (عاوسدو قوغی رسن ثوغی
 مصخ هدلاح یراقدلوا التم هتقارف دالوا ضدي اانا رایدنا ناتموم
 ندا تافو ی دلیا ل التخا یرلنا یوغ سلت رپ سلنا یوق مدق

 ندنزو تبلست وید كنلکا هراز وب ودا ادب رلت هد روص.یر دالوا

 تولوا بیس هنیراتکزش ندتهح لرش یرلکللد ءهداس ی در و هرلنا

 فصو ههر ولس ادخ نع یدلو د وحو ندرلنا الوا ق لاط هت

 یلیخ ثبش نب شونا نب ن اننیق هلو ر الق رر رف هلب وب خ روم هاش
 ینتراع هیقب كنب رهش سوس . یدلوا هفیلخ راک ریهرپ و عزوورادنید
 بولیق ادیپ هسبنک رب هدرب یرلک دنکب ینکز وب رهو ید روکریا هما
 یدلوا ندرلنوب ادنا ترشابم هنسانب هعلقو یدروس قا روا ندشماق

 لی شب ناتو یدروسرع لپ ن اسقطزوپ کیا هلو یرفعج
 هاک [نیخروم شعب و هصل وق حروم هاشفنصو اما یدلیقتموکج هنموق

 نايف ن (لن الهم) هدعب ی د اشي لس نوا ز و زوقط هب چي

 کا توک لوا دای ناتو عدل وادی دات د

 بور دنوکر لم دآ هلاع فارطا هلتحایس بوباد یلیاب رهش رارید رد رانو
 شا تح رار دا قیقص وبدر دشعفا را وص تودنا د اس ر همش

 قمروقوا هرق هدنسر رداحو قعفوط علاقو: ڭا تالیخروعو كمروشيپ

 ن اک قیم بواوا از آ لی هام ر دیع ارتخا كرات وب
 ew. E چو بمب DOF تور ۱



 ین لاو دنک ناب اس تغاجنرفراو افا هدتنکهو لاضفولع فرشو

 ۱ هدنراباک مانلوا رو ز نفس ی هروس یمرکب زول ) رالق بوسا هر طح

 || ررديا لقن یالنوب ن دنس هغیطا تاک رارازان یتلئاضف كبش ترضح
 ر دکلتسرد نت یزنهم كکل رکن اوت ر دنشم روس تش تیرلضح عل

 اب ولت وس روس ردکلتمه.دنلب هلتعسو یزنکرزب كشنامداشو زورس هک دن

 اهنت باو رات لیا دکب ند هر واح هل رللهاج قلوا ش وماځ

 هک اتقو (هن افووناحرق) ردععار نادت رواحتو تفلا هلرلرارمش قمروتوا
 ۱ لغوا مات ( شونا) یدراو لاش لللا زویخوا نیش رج كنش تروح

 اا رفت یدن بوروسرع لب ییا نوا زور زوقط د رودنکیتدلک هی ایند
 یدنعرع دنزرف تنقاع .یدسا لصاح ترسم "لتا قبور یداحاودالوا
 ممعللا زاد ةلبا تباخا هب هنهک | توعد بودیا بصن هنر ودنک یشونا

 یی دنلوا نفد هدنن اب ند رمش را رع كدا نرضح یدتکخ هتشهب

 ( هل ور ی دش هيف
 هدرارقرب نلکهدنوب یدتفازالوا# هدر و زور کد رارفرب هیت

 هدرا یرادلوا هنب رخآ * ےک جرکح ونرکا مدا ی داش ر لکی

 ندننندلاوبوذیاسولح هتفالخردص یدلواردب ماقمناقهکشوناهصقلا

 یدلوا زارف رس هلت وب هک هحرک یدلق تیامر هتبعر یک یکیدروک
 || یدنا لداعو یگس هلناع یدلاق دا مات ید ندتالو E نکل

 ۱ رلنا هدنیمز یو ر نرو ششخ هنمان هق دص الوا هصلوق یرفعح انالوم
 | داتعم فالخ یرب ره تولوا هداز دنتسوکو واک هدننافز یدلوا

 قالوا ینویق تل هکی دلی طا هب اباعر نیغ وب داب دزا بوی الیزوق
 يؤ روک ب رط وب تله یا تعا ما یارعف هدبآ هق دست نویفرب
 ردزارب هد اد وس نیمز هدنرصع رلتا یر دل و هدنا تماعر تودزوک

 هراوخ بودنا كل اله تان اویخ كمدآ یب کهدنسلاوح یدلوا ادب
 ترضح یدتک هکنح هلکنا تودا شوج سر شونا تقاع یدروک
 ۱ یوم ترضح ضوتقم نامز دعب هکاصع ین دراقبح ن دج مدآ

 هردزا وید ریدقلا یوقلاهلا مست یدروتوک هلبییاصعلوا ردقح هوا

 ۱ یدراو وشراقهن اهردزا لوا لاتق ناتعدرب لاخلا ت یندقارب هر لباقم

 ۱ ۹ 0 هیت نادل ا بو و دوب یکم من ۱

 و دالوا «



TF 

 : 1 “کل ف هروا ندو لتا ندنسعمو راک رک او ند یو شک

 پولوا بهاذ هنفالخ كنوع وب هجرا هيلع یربطرب رج نادم انالوم
 مدعنم بولوپ انفو توم با رخ باقرغ هدناشد تمایق نافوط باق دالوا

 م السا هيلع تش لصاخاو ندشم زاب جد رلیدتبا قاشا الع هدنکو دیا

 میس سسس

 یدلق اها نورد ینیهز نیس لواهدلبایدحر سیدی نی رهش(سوس)

 هلدا یعسا یسن اب یادم کا هلوا طلغ نددنش سوس هز ال رقح وب
 تناهد هلو يو ن۶م لوا مرلتش نسل هحوءانب ننداع قلوا موتنوم ٍ

 یزرب هرن قد لباق دالوا ام دعب هلوا شلوا سوس ثش اطاغ كرذیک |
 تولوا ل ام الا یضقمهل ر اعا د ادتماو لااسنا د اند زا رلتدسا رهن
 یکن ۳و راب درو زا ران ایغطو نایصع هک دز و لا هزاولنکا اسد

fلر ربصح الصا راب دلق لادح و كح هلا یو يرش ت رعود  

 ی دیا رد اهب هلت اغ ی ٹش هک اما رلیدالوا صنت هللا ی دن و ےھت

 هلا هل اتش قرف نالوا ن انج فئاوط رڪ هلاض لئابق لوا رک

 دیو دتک هک نایوط لاوحا اص وصخ ید رعا توف هعیفد هدلاتفو مزر

 :جوت ندهدالوا یدردبا فوتو دب دهد ی رلیلباو اعاد ی دبا مولعم

 ت اا هک وب كعا تلفغ راهدز ردکر ک هسلوا هل وب E امز ریمغس مان

 تاصو ةد رد ءالص اعادو یدرلب وس وید كغاص رولاق هرکنناب ناصع

 هن افوط نام ز یسبغتف رهو ر هلق صد یب د الوا یرب ره هک درلپا
 دق ار رل اوا لر و دنکو كن اوخو مدا تضح هبس روشش |ا

 هلنعرک باذج با تیاصارا هر وق هلس هب هتعس بو رافیج نشر هرهطم

 كلبا دالوا ردي مالک, لصاح را هلق طاسحا تق ندنا رد اتبنن | ءام ۳

 یکلتسر تب ی دلاق ن دح الصا هیلکلاب هکب دراو هب هبت مرا یاد ابیف

 هل رلنا یییدالوا ودثک نیغلوا دانم زورپزور یراستتخر هتع انش راسو
 تنادو حالص ما نالوا ندموف بش مرحالف یدلق عنع ن دط.التخا

 هلروخو قسف ب اکترا هسیا لباق نادنزرف رابدلوا مدق تبان هدندابعو

 قی رفت محل قحا نب رنا رلیدل وب ترهش, هلک لیس! موم ذم هدتعاتش
 لوا تاورغو داهج نالوا نیک شم! او نیطسلا نیب انن امزف یلوا ردبا
 هدنت ون تش ت سض ح هصقلا .یدلوب نبع هدننابمتاعلعتو انرفا |
 ل



  هر

 حج و
mf ۲ 1تم 1  

 : ر
f 19  

yS Af 3 3 
 5 7 و # 11

 رو بس ملات 2 1 7 8 اب
 ۳ n ر

G2 مس  

 9 ےل

 ىلاع مانرابخالا هنک

 دنا دلج كنم رات
(E 

 اش 0

 4 ۳ رع

f 

LIN د 
4 e 59 ویک 

 » رد

23۱۵ AD 

 , ۶ 5 1 LSS AREد
7 1 U را ۱ E ج 

KK ا نی a e 

 د لسو ام اع هللا ییص مدان لش رم نبش ترضح توبترد ۴

 هللا ء انعع یتسنعع ه درع ن E E تغل ردیلخوا كنفص مدآ

 یاناطع کل دوح و هرکصت دک دتا لتف یییاه لباق ر دکعد

 هکدتن (لوا ءان روا) یقلاما ردنعلق یس هلا لوا بوتلوا دعند دنهل |

 تلیضف (ثلات ءاروا) مغ سیرداو ( یتا ءاروا ) یرصم نوعداق
 هم دا ت سس دخل وکخرومهاشفیصو ردشلرب و بقل هن وکو ءان دن هيلع

 دنرح یللااعج را هع عك ندا لوزن هش ترضح هلبا هعیعک نوا نالوالزات

 ة جزا هيلع دضع ىض اق نلوم مراوتلا قارا تاهن ردشلوا

 یس هلج صوصخاب ردشعا فعع ىللا دما رخ درج هد

 ا ترضح یدنهع تالوو اکو نولوا لزانهدنن ایح كمدآ ترضح

 الواو ادنا هم اع هکر د رلقفتم نیخروم رنک[ اما ردشمزا وند یدلوا ررقم

 تيش ترضح یهللا یوذ نيغ رمشنم نیلسمو العو امص زكا و
 ناتسرب شتاو نیکر شم رافک هفاک هک هتل ردشمکهروهظ ن دندالوا ی

 هک شکدب #۴
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 بالکن یصق ءاشیف عباس لصف
 نامل ا غَضلا لع شي رفلا ةرشابع نفاتلا ءانبلا ف لصف

 ريب ز نب هللا دع دب ىلع عسانلا ءاتبلا ف لصف
 ققللا فسوب ن جاحح د للع رخ الارشاعلا الاف لصف

 ليلا تاولض هيلع لیلج لیلخ ترضح تراع لیصفت
 ترضحو الا ضعت نذف رس تس تراع كيه ار اتضح

 ال صاف ی افو تاغ و یس روت لفات زا راسا هرکصند هراس

 ا
 انين ىلع هيلع هلا تاولص لیلج لیلخ ترضح تاز
 لنلخلا مهار ترضح نب لیعاعما ترضح تشر د لدضف

 مالسلا يلع

 | مالسلا هیلعلیغاع | ترضخ دالوا نایمرد مانصاروهط تیقیک

 || مالسلاام اعل لخ ترضح نقع ا ترضح تثعب رکذردلصف

 قاصما ترضح نب بوقعل ترضح تشب رڪڪذ رد لصف
 مالنا | هیلع

 || تبع هراتآ كر وقعد ترضخ و لاجو نسح كف سو ترضح
 لوا كني ررداربو یشانّور قیقح كس دص اصوصخ لاکر

 یرادسح هیرضح
 سل هدن كا قحردرک ندندزد تیللو رخآ لصق

 نم ترتضح تاعام زا دعب توقع تربح لاش *هعقاو

 بوع مو بوبح
 بوقع) ترضح ةا "هعقاو
 ترضحو بوفع ترض > قایتشاوتلالم ءادتاو قارفزور ناب
 ۱ مالسلا ادلع قوب
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 رارشرپ شفا ناز ناکادرکل سیلخ نتخادناو ران لاعتشا رکذ
 راد روب نآ نم لو وارشاهورکمهورکب رادغ سلب تنواعمو

 تاقیقحو لب واقا صعب
 لاک دوز راز لی ھارا ترضح نرعه

 موق رت اکتو س دقلا تی بره ناجرآ لیلخ ترضح نکم
 نف اشم ماقم نا زد نا ڪر

 موق نارا لیلخ ترضحب شکر تس

 مالسلا هيلع طول ترضح توبنرد لصف

 اشو ازسان جد لعف نآ رد یرخا هب رغ تباور
 لیلج بر ناهرفلیخ ترضحو یسک هدوحو تالعاعسا تربضح

 شیرش موق نآ تیاعرو مهرج ا وا کک

 ےھنع هللایضر

 ناراه تن هراس قم هلع هلا تاولص قعما تیربضح دلوت

 رهف نآ عولطزا مالتسلا هل لی رخ نضح تراشب و

 9 4 ناوا كدزترد ناسجرد

 لاس ات تڪ اردو دنزرف لاکا مهار :| ترضح مدرک ذ,

 ندش نابرش لیصا دنزرف نآ تعاطاو لیلح راک درورب نامرش

 لیقو لاق عطقب لیبس ید

 قیفوت هحورب قب رفودنآ قبر فتردقیقدقیقدنو قیفح قیقح

 قیدصتلاو ملا اور قیفلتو
 دما نیخرولا ةنسلا نم ةمرکلا ةكملا ةراع لیصت ین لصف
 ءافلطاو هدنعلا كوللا دهعب هددعتلا ةنمزالا ف اهتشا ة دقو

 حںہعتملا ءایطعل |

 ردهدنناب کالم ءان هک لوا لصف
 مالسلا هيلع یبلا م دا ترضح ءانبق لصف

 م دا ترضح دالوا ءان قتلا لصف

 لیلا هاربا ترضح ةراع ق عبار لصف
 ےهرجو هقلاع لئابق س داسو سماخ لصف

5۹ 
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 .مارهالا تباع

 دی روس نب بیجره تراما
 بیچره نر شواقنم تعوکح
 سوتلامزا تئطلس

 روشم نب ناعرف تموکح
 قنع ن حوع عاج ق
 جوع تماڪ
 مالسلا هیاع ماس دالوا لص

 مالسلا هيلع ح ون ن, تفا دالوا لصف
 ناندع لآ نهد ر لا نافوطلا.دعب ءاینالا ق لیصف
 مالسلا ےھیلع
 السلا هل ۳ وه
 ال رتو هلا تل رد تلو 1 دی ةد

 ماسلا هيلع ىلا اص توپن ارکذ

 1 تاواو تاعفاو زا تاباکح ضع

 ما ارس 3 مال لع ینا ام تیک باس ناب

 ماجرفان هعصزا دعب
 "نآ تافوو-ماوقا هبارح مالبسلا هيلع اص ترضح ت دوع

 مارک الا مزال لوسر

 . .مالسلا هلع E EE ی تور 1

 مالسلا هيلع مهاربا ترضح ر کد رد لصف

 ققالخ راکدرک زا رک یت نا | تسارحو ےھاربا تدالو تیفیک

 | ۰ لاضو لضم دور نامرفا لافطا رایسب ندش كالهو ےحرو
 ۱ : لیلدو لعع ی رداما لیلا ميهارا ترضح * هرطانم

 نافص هدیج تا تدالو زا دع تامالع ضعب روهظرد

 دودعمان قدالح ار مهار دنب و جدن دود مع دو رغ ندینش

 ماجا تبسم دیع زورب ماقف ىلا لیلخ ترضح میدن ن
P1 e دعا 

< 2 3 
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 وچ ناف یر اتزا یناث دلج سرھف
 سو اہ دلع هل یلص مدآ نیا لس رہ ثبش ترضح توبن ۳

 مالسلا هيلع ىلا سی ردا رکذ

 مالسلا هيلع سی ردا عفر رکذ

 تادابعو نابداو تاداّعَتعا تارباغم اب ناسنا ع و ی تافالتخا

 كلم لاعب تورامو توراه لوزن بس
 مالسلا هيلع كل نب ح ون هللا ىج توبن

ET OP سعا ISE N 
 یسک بورکه ب یک هلی اتا سرا س هللا ین بولوا نایعو
 یس هاب یهل | بضغو
 مالسلا هيلع ىج ح و تاقو نایب
 مالسلا هیلع ح ون نافوط تقاعرد ح ورشم لییذت
 ۱ مالسلا هيلع ح و تاز

 ةرابملا ماكا نم نافوطلا لبق كولملا رک د ف
 مالساا هلع ىلا س و ردا ءاعلخ

 ناع رفهنهکلاسس رنا زىلا نافوطلالق هراس اكولملا ف لصف

 یکم دال وال هکلاع عد زولق

 شوارفن نب شراعت تراما

 رابج شوارقن نب مارصم تموکح
 مالسلا هلع م دآ نب با رغ دالوا ص ماعیع تموکح

 ماقنع ن قانرغ تئطاس

 راظنا شوارفت ی 2 تراما

 ےب دو نکس یراترهش جاع دنسرب ملصخ نب لا ثا
 تئظاس تر لاصوه ن ناسدن تراما

 راکش لاصوه نا ران دو رمش تطاس
 ناسدن ی نوديسون تراما

 نودي و نی قارش تموکح
 قایرش نب قوهلش تنطلس
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 [| ندسنطب رب ره یدلک هدوجو دالوا ق رق امجب ندمدآ ترضح هل ودنکو |
 | هدوج وزکلاب مالتسلا هيلع بش جا یدفوط فر و كکرارب

 قلوازوفط ر وتوا ا هه زریقح وب نکل ی داک
 ردر قرف دوخا و رد ڪرک

 كل دع یل وا دلح كنيلاع می رایوشا « د هناکولم ترضح هباوپلافم هباس

 ردشماوا لیشتو عبط هد هیماع دناخک وقت هلیس هن ارحام تر اظن
۱ ۷۷ ١ 

 ےس هدعملایذ طساواق



 0 7 تاکتراوندنل الض نکیار رودیرالوت تیادههداندیدتا ||
IE ۱ ۱تق  RE۱ | ولف ريق یزککح ه واک  

 لب ادا ۱ 1 روک همه ه هدول نتفدو نيكو " ریهع کیر وا بو

 1 بش سیف ماف ا و زس یج درب هک ایز

 ج

 ٤ یداقترشا اسم ست تکنو ریهجو لغو یدروک ما ندن رز - ۱

 ٤ قد رطوب یدل ا مدآ تان و ااو ۳ الم رب اس بودیا بصن هیات

 : دکلوف نیخر مک او ی دنلبف یا رهیکس شب یز اغ یس هزانح هرژوا|ا
 || راتهصن رفاو همدآ دالوا لیاربسح هرکصندنا یدشلوا نفد هدسبفوا لج ||

 : a یدشا ات نادر ۳ و 3 ا :

 ا ¿ےل وف نناشاق گل برو توت ۱

 1 یدلک ت تسار هپ هبمک سفن : ین رش سر ه دقدنلوا نقدو رلیدتا ادا نس هز انج |

 اواص امن هلایسر ساک ہع نارلیدن از وا ل د ہر یک ود شذ یراق انا كرابما

 ا ةولص ههدآ ترضح هک عب ردشم روہب ہرک دنع هیلع اوکباو مدآ کیا ییعا

 ع ناغلخ كلا السعو لج نح لوکود یراشاب زوک بویلغا هج دک | یی او كد ۱
 ۱ و ندمولع باوا بودا اما من اکاو ردشلیا لیضفت ندهالخ عیچچ ۱ 1

 یل سم ماو ردشمالاق ےک قدلعا و[ هدضرا رهط ا ميلعت باب كی 1

 ۱!هدارا ل زاو ۷ تاولص همدآ تنج بودیا قوشر اهطا هثدلک || ۱

 ع و یب تبصعم درج یعلوا ق والعقم ههل | تیسم هنر ودص تنش نا ۱

 # ی

 || اوسر هلیاوسر رک ۶۶ ید ج وک تباف هزب تیار همالسا ند ٭# لیربج

 1 بفص لیلج كلم كسب ۵ دو لم ارصاو لب کیو لب بارچا
 ۳ هرایص ید صضرا E2 الم ٥ف هسا یدو هول ص ء ادا سو هلو

 رولص كهللا نص ترضح رابدلعا یفص۰صز ه صز ماوهو عابسو سوحو

 یسو دنک دمد لوصو زدٌشلوانوجا مالعا یکددروشو دهنلذندتعفر یاسا

 ندانندهکیعا هدهاشم فعاضم فاعضا یب هبلاع بت اره نانلوا راضحا نوجا

 [یدتیا تافو ید اوح ٠ هرکص ندنوک, قرف هدمب ردشمروپ ید لا
 كص و ص>ح نینکشو ره  کودروک ندلاربج مالسلاهباع تبش ترضح ||

 یدلوا نوف هرکص لییرب هت اوف امص هللایضر ساع نا اما ب ودیا تابا



 || هنسفب سشرظن كمدآ ترضح یدنود هپو رک یدلو TET زو تیز
 ا ییساعدربخ هی ثبشو راعسبب رکشراوکر اون ررب هللا ص یدلیق هض بو ر ونک

 ۲ بوروس هدب رام ندشزو ربع دعمر ندنوت ر بود رایس

 1 یکیکودتبا رویم نامز هع و زحل نکا یدروکل از نضع عج و دیه[

 | کوک بولوا جال یرهویم تشب هنب رط اخ یدلواررقم دادتشا هدنض ر هلی
 ا رلي وس 2 و کا وا |یهک ا وق تنحرادقمر

 اا كم لولب رمالسلا هيلع لنربج ت نفح هدانا لواراردیک هاجر رژ دی رطاخیارب

 ۲| هویمر ر وص هرب دالوا مرک آ كلمرب مرجالف رارر وک ن کر ولک هلال یلج
 یرلنآ لیرمح ترصضح مدن اه ردا اشوک ندرلنای ی تگ هنالط تشهت

 : 7 ر ولیق لاعتساوب دزردبک نوجا تمدحخ لوا رو یو لا

 شاوا هدایز ید یضرصراررمک هرب روضحرع ما رک الا مزال د الواو ماظع

 : رد هج رکعب رش عبط رابمردیایلزاونر طاحرفاو شو توی ررروگ ِ

 نگو دمروذکت قاط هنعاط مایقو تداکح یهحو ندش مدآ ترضح راب وس وبد

 | یدراتوظ ندنس هقرا یترضحلوا اوح ترضح نینمولاما بودیا تباور
 1 نلاخح مقاو هصعلا ۶# یدرداتعدخ ندنهح لوا ءام هالا ب وقعض لاک

 ]| تیک مشطرادقمرب نس هکیدلبف باطخ بوژود هیاوح یدناب مدآ ترضح
 ۱ دلکطساو كنسر دشت هکت بصممره اکب هک ت با ملسن هنلوسر كع : راکدروربی

 |مدنام یدلوا هناور هب اجر بولانتاشب تداوح یدرویرد شا مدقت
 . | عبس ىت اسل هيا هللا نص یدلبق تردابم هتتمدخ لیل ج ح ور ضف لیارزع
 اأ هدارا هنانج تولا كلم لب مج ترمضح امدعي یدمربا ندنساب اف لاجتو

 || هک ا اهتنا یب یس هتمدخ ءاداة اصاومو قفر قبر طب یلاعتهنل بولیقایاصو ١
 || ینا یلاصتو هناصس ى قح هکر دے ظعم راوکر زبو مرکم لکیه لوا مدا ترضح ||
 | هلی هدم اک | یزم هلجو ید 23 حوز ندنحورو یدنار هلن ردقدی

 ندنس لرش حور دکنالوپ ید زتسوکر اک | هدنس در اطح و یدلقر ومأع

 هدتلاح لوا یدروب هبوط نسجا ناح بودا گه هلهعر هرجا

 لصاو عام یهلا تنامانکبا مد شوخ هلتح ارم سا باوخ مدآ ترضعح
 یتدیدنک یدنبوص ا ناج مدنامهنتعلخ یب راع یدراقیح ( هنشنا ) یدلوا

 ي نایاب ر وا هیات سخ هون یدلاد وق ® ناب عی 5 یدلاق

 ویدا ترضخ مالسلا هيله لارج امدمن > نافاهلعنم لک همزمز[

 + هلح #
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 || لیبكيب نالوا یرلم وطعم هلبا یهلا مالعا یدلوالی قرف زوی زوقط هدنباسح |
 ماوعار و رھ یدنلوارکذ یر هه هب ې دواد هدنرافد روس رد لوا مامت

 || رپ رهرع مانادوخابو یدنلف راکنا نی کعا لوهذ ندنر رطاخ هلیارابسب
 هنیرلکدتیا هبه هلهجولوا ندننیانعو فطل "هدعاسم كمح ترضح و ندشذل |

 | تعرس لار زف ترمضح دعب اسهف هلتسوب یدو رودص یرلفاّتفا
 نالعا نفی رش نوعنمم 4 ناف اسهیلع نملک ول یدلک هیج هلیالادعتساو |

 یف اشاق صصفاما یدربدلب نکو دیا مزال تاجا هیادخ توعد بودیا نابیو
 نیبام یس هاو یدیاشچچا نیر انف هدنن ر وص مما شیک توم هج وف
 یدل رتسوکه مالسلا هیلع مدآ ترضح یدیاشلق هطاحایبضراو تاوعس
 بوکو د نر دهشررفصا نع یکن ارةعز ید ر وکی اهم لوا ها نص هک انفو
 لوها امو تولا اذه لوها ًامیھلا ۱ بولو تقافآ هدمب یدناب یدلوا سوچ:

 تومبراب یدید ( توما هاروو هشیعب عفتني نم یهلا ا بلاو هرظنم |
 ےھت ر ولوپ ندرت قلاح مواوایرطنم لانلوه هلیوب و رولوا هنسن 8 روق هن
 رولوا عغتم هججن ندنرشعو شبع منت افعض نایب ر رقم یتوم هدنکوص هکرداک
 ضرام دیدش ضرر, «ودنکم دم نوک جافرب هکی حب یداب وس ی رلزوس
 نور دقه دننام ید لق توعد هر وضحرع یرادبشر هالوا ههبعد یدلوا
 ۲۱| یداروب هفیطا یایاصو ضب هدنراقدلوا ن رف هتمدخ هلبا باد! تیامر

 ند هبشد تامحاو نا طش لوف تملا عو ناجر و محر تع وا طم هک ی نمد
 اا دجا دشراو نامز لسجاو لقعا هک ی ٹرش ترضح بو ریدلس نکو دیا

 یراض رش جازم امدعب یدلاف نیبعن یرلنا هنماقم تباصو یدیا نادنز رف
 | رایدردنوکهبانیسروطلبج یش ترضح هلکشبانیسوژورآ تنج نوتیزو تیز
 بودیا لصاحیب راد همر هکیالوپ تودنا تاحانم هنب <li نيج ازا را

 هل رط لوا ردپ تراشا بحومرب کی تروح رادل ر عصا ویدنیس هر ونک

 كلم مان لای روت ندننج هن رخ هدسهار یانئا یدلوارکهولح هقیفر تیاده

 نیخ روم ضعب و یدئیا تافالم هراودنک هلبا بنعرادقهرب ندننج رام لیلج |
 بو رید لاق لا هیاعد یدراو هنپ زارفربعم ماقلوا هک ث بش ترضح هاوف
 تب ز کہ دنفاب نا-ذج ی دارم ردردو ضب ص الاح هک ك لوف مدآ براپ

 اا ید رک نش وکی س ادصكتعص ناه 4تعاس یدیدردریذناد ءاحر ندنوتز و

 || یرعاس لوا هد هرب یدنوص هک ی یپ وج حدقیکهدنلا مرک ارش لوا مرجالف
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 یتابرذو یدآ ترضح هننافعریکتو رکن لاّوسو طارصو نام هتایوقع |
 بوت اب ( غلوم )ردییایرا یپ تبشم یو د نلف البم هلیا باذعو باس هالا |[
 نیاذع كمرج یودنیا هب یک # یع.اكربق یدیا هشوکك ج دیار وضح |[
 راهس همروج بوکج © یدیا هربسمسوخ هن ناریمو مشحتو طارص 4۶ رهسما ||
 الع هد اهنورف ® دابر ناس قر و به هساق راها ناطخ مک ||
 ۱ © زدسعا نااسح||

 46 اهضابر فو ایندلا رادق نهمادام ان اب و اوح ترضح تایلب اما غ
 اذ یدلواالتم هه بلب شب نوا اوج ترضح ءرکص ندنیصعم باکنرا |[
 شب هداوح نکیا ادب وه هليا یوهغم 4 دلسماک رشم تلت ل ہی الب یهدمدآ |

 كنیدنک هب هطنح لواتت بوتلوا تیاعر هوه غم لطایدابلا الاغ یسلوا هداز|
 هس تایلب ردندنجوا یسلوا لالتخا یراتحار روضح بولوا ثعاب و یداب]ا
 یدراب وف نیس هن اد بولوا نیمی هرب هره هکر دیسالب ضیح یسکلوا رشف |[

 ها هام هلا لدن اف توداهوایپ هرس لوا هک هن نس اوخا ندب راب بانج أ

 هلو هلماح یکی گاو هروب یر رد اب یتخرد كدوحو ڭا هد ۱

 صقن ییدرد بارطضاو مجونکبآ هسوخول یمچوا ردیس همکح نارکراباا ١

 فصل ز یتا لاح ءوص هل لمع ناصقنیمشب ردي زایمما ندنعحف لاجر هلند

 هدق دلوا هل طم ندنجوز ییدپ ردپ رابتعا صقن هليا قوا ریدقن ثاربم
 یر كلل احر اه اد یم نکس یسصالو تصعخر هنجرخآ جوز تدعالر ا

 ندنردف لوا ل رلت روهبولوا هدنلارارا كمرب ویالطی زو یسلوا هدنفمصت

 لوسرو ېن ندرانا یترب نوا یراق دلوا مو رع ندنباوت ارغیینوا یران امرح |
 ییجواوا یساملقناطلسو کاحند «رعزلوا یه کیا نوا یناصقنیک و داک

 همم )ودنکی ب درد نوا یرلةدلوا رفاسم هه دعاوب یرلمرخ هت رانا
 مالسس یکلاجر یا نوا ی رافدلوب زاوح هذاق نزاع هدج بواوا تعاج |!

 یسهلمج كن اصن وب ردیصوصخ ی رالاق مو رحندباو بواوا یمن یرادمر و
 ردهلب ون رم ىنو لس ه دی وعو هد تاک نم زا تاکنرا

 6 مالسلا هيلع مدآ ترضح تافو اما #

 ندلاح تایرذ ضرع هک عب یدریا هرخآ یر كسدآ ترضح هک اتقو

 هرودنکن کل یدلوب نلاک هلبارا هنس یعو دلشغا همالسلا هيلع دواد توضح

 رودنکن کل یدلوب لوصو هنتمدخ حو رصف مالسلا هیلع لب ار رع هلةخ مما
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 >> ______________ _________ سس يا

 ود زسرداز وا یدعت تسد همدالوا منب نوحه یدلبآ م نع هرلنا مدآ ترضح
 رادع ا ضمت هنیرامارک دالوایتدرب رایدنوط ی.دنب هرکصندنا یدتیا تضن
 هتمکح ءاسیلوالاتاهارکت رتاوتو هنر دق ءاسن الا تازعم ترهطنم ناسف
 هجا هیلع لیعامسا ماماانالوم(مدآ هللا نص قحرد مدقا نوڪ: عناصتافیرتشق)

 هل هوم ششی رشیلاوبا مناصتیرضح هر زوا یکوذتیا لیصت هدندرا ومنا

 هقیقحیس هلوا هنب , اراوکرزب ناش كلرلنا | جتا ى س هلج هکر دشا لیضفت

 + یور نم ەبق نّڪعلو 3 ینکیاردب دب ربمح هل تر دقدی یکاپ تنطیو ردشع

 هکنالم هدجمیمچوا ردیریقوت یترضح هل حور زن ندنتهج ینوعصم
 هلی اره اما میلعت اکایعدرد ردیکودننا لیت نیفطل ناش هلا ا

 دو راس داد فر طا تد یک ردیریذباد زا رعآ نفیرشتاذ

 تلف ب اکترا یا ردیف داوازسبم یضب وفت نیر دلخ غارو غاب هنس ری رع

 هنبجوم یی رکص ن هیلق باتو تاک هبر نم مدا قلتف ۶# 3 رکص نددنصعم

 همدا تاذ هدی رفا هطساو الب قف وا ادخ یدونشحو اضر ج بوت تالک

 سمشاف نت ده کو فط

 س ع ET عودلوا ر وطنم و

 ها ف ا 9 4 امکچنا ما وا ردشلوآ متو 5

 ا ARES یالامیل ی ج هل وس هلن روع فشک یا

 ليدو مغت نی رطانأل هرمع نکا اف صمو الجت کیف اتتا نجات تارا امدعم

rie 3هلا زا ارقلاراد تداعس مبار زدابحا ند رلسنخ ان یرلاج ن  
 ۱ هلااوح ف a ارف سما رذم ام تلالم ا بوته مان اره دروغ دا ۲ 13

ei 

 ردا: موع ل را ةلنادرکر س یرادغم لس زویحوا هذتپاو ررب لبنزوګنا
 ردب راب ا رطضال ا تروم توا دص هبا ران دبا نتلال د هنا د لواتتهدننایم كنا هلیااوح سداس ||

 هليا ىس ەم رهز 1 یخ هب كير مدآ یصعق نج تونلقریه ڭئ هلا نایصعه تن حباب

 ۱ سلبا نما ردیانکا مرج فر مش كنودنکب ویلک | اوح نالوال 5 تعا

 هرلنا دنب نکیآ قیقح وصح یادعا هندالواو همدا ترمعح ناوعا نالوا ندنتاب رذو

 تو دنا ناهز قیح | یعوارو ناتا لع ید یابند عصا رد اوصأت طاس

 مالاو دل ادش كج هلک نیلم ا نوب ام شاصردی انم هسنمکح ت بشم مادا و مدآ]
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 رغ شاطر هلباا مرت هلفا ص مرجالفرلبدلبا راکنا هروکز وکی توبن كب رضح ||
 حبس نقلاخ ررتهءاطلواناسه یداا_ہصرطن ر اک هلس وق توش یدلا

 | كموقلوا هنب یعدردو یدلشاط هلبای اش اط هنعط هک ان وکی رارفاک لوایدلشاب|
 : ترضح نکیاژ رابط هعصرب هدیشارت ندماخر كنس یهلوآتسرب تد یم هقرقرب :

 نس هن اه« نھ یل طرا ی دلکد یدتبا مادا همنع هکدنح رهیدارضوا هني ژرزوامدآ ۱

 ]| یرکنصوب رک ا ریس مدآ ترمضحوهرخالاب راب دغا لوبق ی رازوس بودیا ||
 ۱ دع لاح ینارللد كنسلوا یدروس ويد زس رولک هناعا هدربس مسرروئک ایا ۱

 | هاب نمآ مصاب هلفاقص هکن امه یدروطیدیدزیبیضار یربره بودیا |[
 (هغلول ) یدرپ و ییاوج هاب الا هیعتال هللا الا هک | !بولک همالک تم لوا یدید ||
 ||  ماخزاو رانلاقلخ یذلاب تنمآ یدید بودلب وس یمصرب هلز ود ندشاط ۵ ||
 || ک الاح ردلکدقیال تد ابع هریغ ندناو رد قوب قلاخ یربغ ندهللا هک نسب ||
 || رایدن ارعوا هیالب ی رو دنک بودیا تدابعاکب رار وف هني ر هل | ی رام اطول
 | یشاسط لوا مدآ ترضح یدلب وس منم لوا وید هلا یاب راتروف ندرانوب یی
 || هباتفجیرپ هدنما كن وکرب مرکم ین لوا ما یدلبا تسکش بولآ ندنرالا |

 || یدر ریدتبا نوا بوکو د بوت بقعرد یدرک | یتنک | هلستعاس یدرزوس |
 || تفاضییاوحو ییدالواضعب هکنوکرب یا یدرب بو روشب كمن ا بو ض ویو ||
 || الصا یدروشت ماعط هرانا بوقاب ناز ورفشذآ هدنمسانا كنيلا هلرابم ید(
 هليا هرم یمدرد نالوا ناس هدو راقوب یدےکر میم ھه راب ومر كيرضح |(

 | ناور بآ ( هثشنل ) ید-اوا دراو فیلعل نوعمر هلب وب نوعا صوصخ وا
 9 ماعط شوبات هلل ثنا یدررمشب هدنفک غ ند اراخ كنس یور یدتفا||

 مدآ ترضح نیکماع | ۳ و شن آ هضسب تةابض ماسعط ھل وف یحر ود سعدت :

 | |یدغ وس نازورفران لوا هححلوا هت مامطلوا ات یدوق هنئسوا ىلا یشن اهراپ راا ۰

 TE خیس 3 مدآ تب سضح یدیشایا لستف لبا باه AE لوش ی د

 || نابم یدرزکیراغاط هلبا هی رکی ارف هک اعاد یدیشعوط نت ام هرکصن دکد لک
 هل هت ا کی رضح ناتسهوک ناتخرد اعاف یدر سای لوب نیم هدن اتسهوک

 || ید ر ردیا نیناو هلان بودیا تقفاومیتدرلنا هد اغا لوا یدراردیک
 یودیا لوا یب نکس ردشع ا ناب ید هرحمر خرومهاشدواوخ ی رف ند رلذوب

 ۱|هدناتسهوک ما نوکرب یارکدالوالوا ندلباه لتق هک هلقب رطوب زدشع هقیقص

 | مدن مه رایدلیوس وید یدلوا ردبا ضمن هز رار واچ ی چر صعب رلیدلیا ر اکش
۱ 

 6 ترضح
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 || نجی ست تیفکو هي ودا عفانمو راضم تفرعمو هیمکحرارا هددلزم فتو

 مالسلا هيلع لبرج لوزن طوبهلا بو یدنلوا نایب هص دنهو باح عو
 یس هعد یدلوا لزان فک نوا هجزا هیله دضعیضاق یدلوب ع وقو هرک نوا
 ۱ یدلوا لوح هنس هلک هليا فکر هدنرب ره ابلاغ

 4 مالسلا هیلع مدآ تارحم اما # ۱
 هدر ید ند هللا قص ترضح هدماقرا تعارک ب اک مان ایت الا عیج تار

 نگو تقراقم ندى دحام دلاو بودا لف لباه لب ۳ یسکلوا ردشلوا زداص

 یو همدآ هدکدتا تدابع هشت | هلبا یالضا گكسلباو تقر هتک هدنراناح
 كعاتلالد هنیرامرک هتادهو قیفوت قي رط كراهارک لوا یدلوا لز انی هلا

 یدراو هژرادرکدب لوامرگمجو بجومرپ مالسلا هيلع مدآ ترمّضج یدلروب

 تفراغم هلبا هي ر وص تقرافم بومود هتلالض كدالوا یرادعم كب یدی ایج |
 رلفلخان لوا هک الاح یدلبا نوعد هقح قیرط بوبمرتسوک زاوج هنی رشید[

 یهابس كنس هرابکیرب رایدسابا بلط هرم بودیا فالستخا هدنرضح توبا
 مرجالف راب دلب وس ويد نیکو کین نفا ناور بآ ندنا كلوب بو سوک
 تن اهنم ناهس ید روا نکرابم تسد هشاط لوا هلقح صا هللا نص ترض ح

 حرف یدب بولوا ادیب لالز بآ ند اراخ كنس لوا هک ان بور وی ر ومالا هیلع
 ترضح یهمکیا رابدلک هناا هنب اید ر وکر رکن لوا کو دنیا ناب رج ك د هر
 هلریفرب ماج رف داهن تلال مانداع ندندالوا لباق هدهار یاننا مالسلا هيلع مدآ

 همالصا ید یدلوب هرز وا تباوغو رفک بوبا وا هنموق دوغ هدنیاوررب بور وک
 یظع تخ رد ولکوکی وقر رابدلبا بلط هم هدکدلبا ماه نیل
 بو رپ دلوب اغوشنرابا هدعضوم یدوشراف لوشراپ وق ندلحوب ین وب راید زتسوک

 نقاد ص ې لوا ن امه رلیدلب وس ویدرتسصس وک هرڅه هزب هليا یس همرب و را هوبا
 بوتب هر ز وا یراکدتبا ن اب ید ایف ناسیعنیس هزم هرز وا یراکدیدناشن |
 .در وک ین اکی ردف كنب راراوکرزب دجو بور وک یسی رب ره نکررب و رویم
 دنواوخریم رایدلغاط بولاق هرز وا تلال ضو رفک رلیدلک هن اعا تب هک الاح
 تودیا ه راپ هراب یعز رەق یدتا تباحا هےمدآ توعد تخرد لوا ه.هلوف

 دن اط لوا نوکرب هنی مدآ ترضحیمچوا یدنب هنب روضح زع هلیالابعنسا
 تلالض هار تالاس بوبق نقب رط تباده یدلبا توعد هند بو روک ی بغا
 رلدد رب و تن صنو دنب هرکصذ هک د مس وک ره یوقر رابداب وسوبد كاوا



¥ ۳ 

 ليلض صعش مان 2 یدالوا رهشا تالاش مال كلذک یدلو نح کودآ

 نالوا بط به مض ماو هک یدلک هد وجو دانش دن ز رف چ وا ندنبلص بولوا ||

 یمچوا ۳ د یهالم تالا دج ومو ییسوم لع ع رتخم یینکیا لفاد |

 قیفترفمح انالوم خ روم یلیصفتوبو یدبا لاقوب نابلا ادیپو اشنا یببانصزک ۱ |[
 اند نکیاراذکهررب زب ( هتل ) ردشای قبلا لب وطنلارهاظ لیصفتوب و |
 تفد رزو فوص 9 بهرصارسرم دا ا یدلوا # امطق زب رابوراک نکیغوب @ |[
 »۶# اهش هنوطنس  ردانوط # نوحردنفکت فام رم هماج ** اضکو سلطاوا[
 مالسکل صاح @ اید بشیللاو زننوسرونیک نیس رک | نوھ ی رع تعرصاا

 مدآ ترضح یلاعتو هر ام قیح نیدمک نامز قوح ندتسیصم تاباه له

 تی واد ردمدآ دالوا دشرا لب اھ یدلف تاذه یعالسلا هله توش هب قص

 یدالوا راس شا وب فرش هلبایر ون توبن نکر دیا تلالم هو ءیفارف بودبا |

 فیرشن هللا ییطاد دوجورب شلو ازات یک الایو رم هلناش م .1ط هدنایم

 لد ندلب هک نحب ردکعد ۲ ثدش هد اب ی نا یدلروب :

 هاوف نیل وم حح راوتلا قارا ردكما مالصا هعدآ ترضح ییعودنلق اطع

 o دالوار اسو ردشلکه یابند هدلیب شب هرکص ندلباه |
 هدنت دالو نیحو ر دشعوط رکاب انب هنفرش یبرع دج ترضح رون یب تبث |

 لب اق مالک لصح ردشماوب هدنشا شب ز ووا ز وب مالسلا هيلع مدآ ترضح
 ج ردرب یرلشا رم فرس تولوا تلمرپ امیچ مدآ هانی هديا لنفیییاه ى

 ۳ )وز یی ا وک وتزن کالی دراز
 یدتا رودصیس صڈ لف هک ایه ىدرارولبقرقولو ع رکن تودنآ دا

 بولبربآ ندنراسما لباق یدنکی رلتدامسو لاو ینا هب وکل وا كمدآ ی

 هغ اط هدوا هلبا یداژن تلالض دالوا بوپ اب را هد کشنآ هلی ینا طیش ءاوغا |
 هک نعپ یابرذع و یدتب هنتیاهن م السلا هیلع مدآ زیزعر هک اتفو یدلشاب ||
 یدلوا هج هداز ندکب قرة ینزکی ن ادنزرف نلک هد وجو هلبا هد دمتم نوطب |
 ندنرات اراک ش ابزک ا رلیدیک ر هاچ ندنراب رد تان اویح راد شارب هدرهرافم |
 ٠ هسهرکم فح ندبا ل لوز هم : داوآ ترمضح اما راد راد ندهک اوفو زانو ِ

 یحاص خراوتایارمشان کلی دل ارب یرکب هوفر ضمد و قرة هدّتباو رر

 ماي صو هولص تقو ىلا هدز زدن وکو ها رودیا لوزن فدقک نوا ہل وق

 یدنلف ی ی تی مورخ ب ترشو ا تن 1

 < فڪو



۳۱۹۵ ¥ 
 تی سس م ا را

 یور یدناوا لتق امولظم هک ل باه مالا سفن یف ید لق دیدیان هلا رلتحارح

 ۱ | ترضح نیداک هل زمرس نح یدلوا لدہء هن واسف ييفاطاو توارط كسمز

 ِ لوا هصن هدنعون ىن نص مدآ ترضحرشلاویا دا ابو یدنلف مولعم همدا

 ۱ اینم اما ندنس هلج كنساح نوڙومٽا | ید ینیطا لع وش داق ول

 E E و IE > ریشه ول

 |ازع تاسیلب یوهقم كنو زومرعش ندیا ر ودص لوا اماف رد شالوا نورم
 1 ا SNR دنا نمک یئ ا رمو

 ۶ هنندوصقم لباق هک ةت رکا وا 8 ول لماد هتسلوا عدم هللاو نزح یساناوم

 یدلرعوا ت رهاوخ نالوا یس هب ول طعم ه رک سندکدتنا لتف لب اه یدلوا لصاو

 ۱ یدحام دلاو نکل یک دالوا ههنهدنا ندنسکبا بوجوک هیالو نم

 : یدلوا نرقو راب هب هکر ے هدسب نکا ن روا تضا هو 0

 : یدندیا هشدپ تلف ع اهب هلتح الف كنس هدنابابب ږ و ناتسهوک تور ؟ یکرلیشحو

 ۱ هد يوا ندنسا د عد تسد ا الوا قشحو ند :اتسدا كن اناویح قیح

 E REE , رج ب ولیروب صاصق هلب اق هجن لوف نیخروم
 | یدعا تع اطا دن یها هدک دنا دصم لرم نامر هارحا لڅ * مدآ ترهضح

 كسلا ید کو راد نک بودیا لصاح ی اعا هنعلو نعط هلیا تلشکرسوب

 ُ یلک هلباق هحللا هلع سلبا کر دلوقنم یدننیا هشپ ینیاط دشمن و

 | کد وب 9 هلالضا تر 9 بیدیا ش 4

۳ 

۳0 

۳ 3 
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 ا تداح ببع کشا لصاح نیدوصقم بو روشود لب تم نیب نسو ا
 شت آ هکندیا یسلق تداع توپ اب هدکشنا هیفخو یسل وا تر شف لا

 : هدصوصخ ره لعل نم كصزتسا نس یدعا یدشم ام ردنابوا بوصب ناباک ا

 | بودیا هد ع ههاک ینا نیسهلوا نان امت نارقالانیب هلباناب رق برعنو ناشیذ

 || بوراقیح ندلوب یلباق ان لوا نکیا هدازرم عید یدشعد نیس هیلوا للاخ ندندابع

 1 یودنکهروش و قسف تاساو نیدرییغد هصعل ۱4۶ یدسمر وشود دل الص

 ۲ | كلذبغیدشابارو دص ندند ا دیدالواو ندا افالوانز ورج برشوبودیا نی رق
 ۲|«دوجو هرکصذدقدلوا لصاوتمو لام هتعماح هلیا یرهاوخو لصاو هن لباق
 ۲ تلالص مان داع یدالوار رکا ید كناو دازندب خ وتح یدالوا رهشا نک

 ۲ لباش ال اع لحا ید کی او لیاشوفم یل [لضا لدارف هدعب یدلوا داہن ا



 یسلوا یه لتف بکترم تولوا د! ف لها نوعا كنا یدیا سلوا ندهبمم

 یطصم یلام ینمی اب ر یب فلوم هدنرس یعسلا یف امارات امدعب یدلوب نیمت |
 0 ندلوهلباه قلوالئاق لب اق مدلق ۳3 ب وه قیطاز ۲ هز ول هد EN "هدیصرب :

 || تلالد هتل اح یتا هلفوخو لوه كنبناث هت ارج كلوا ینعلوب هدننسر ر لاھ
 مدیشم رد شبا هولح ند ز وب وا بوت وف هادا سال یتوعصم ھات مدیشلد

 | مسا لتاق مصر لباق هک ثعایردیر ان كنیرص اما هدمدآ یب ( هغلول )||
 1 as کمد مدصا عاب مدنا موقوآ ردا اه ےسر لباه

 هک هددنس لوا مرکم مدآ ترضح ما 3 ردلّزبم كنس شلکدرپ رب یراشاط ||
 | یک تودلوا رضتموربغم یک ز اب عبط نی 4 دار دا یا یدلک بودا 3 ءادا

 نطو * لر هی دردشلوا دا يطعم دهرا هاا یدلوب رفتم ید ی ]اع لاوحا

 || لباه دردارب ید لوا منتفم هليا یسوب تسد بو راو وشراق لباق یدلک هنفولأم
 كنا هن اک یدربو تاوح هوش لداقا دز رف لوا یدروص ود رد هدو

16۹6۳۱۱ SEREETACST : 

 | رهاظ یدساب وس ويد نیسر روم ندب کردم مهم م ها اکب یس ارحو ظفح |

 ا أ تالوا نام اکب ندن ابق هرزوا لابهاو لاکن کلا مانغا یهدنطیض هکردوب|/
 ۱ بولا نشان هللا فوخ لوا جد یسودن ڪڪ ردشع | ررص بوب یت اعور زم :

 دیه وق راب ہل ید وط کوس لاح مدن امه هللا نص ترض حی دید ردشک ۱

 | یدردلیپ هبودنک یب اه لتق م السا هسیلع لی ربج نکرولکهدهار هاتنا ید |[

 || نزح بلقو مد هدول ین ابرک دیدو مترپ هلی یساررخ كنس هشوکر کج مرجالف ||
 || كنس هدید روت یداب وس تاسا چ اهرب هرزوا ینا رس تغل مدو تلالمرپ ینازوس

  1 REYAالا ۳۳

 | تاسا لواویدسارع مصا ړل ب ھن رادالوا لاضشا هنساع بو دیا ادا نس هه :

 | واک درجیرات AG اع یل اف لد هس روهط ناطے ی برعل هِتان رس ۱

 ااه را هناسا بره هل هج و وب هرا <فذدقدلوب یلکراھنشا یب ع ناسا تحاصق ۱

 it اهلع نمو دالبلا تربغت ( هب ۳ هد )ردو دب ع تابا لوا هک ۍدنلق :

 عصا جبلا ةشاشب لفو © نوا م ءط ید لکریغن 9 میقربغم ضرالا هجوف :

 ای یش م هو عمم ۵ ٠د ریتم ضرالا و بحو» ٭ یا لباسه یعا- ةتسا اوف 3۶ | ۲

ETE1 | كارمغ اع ن ناکسو  

 نوک ًانوک تذلن ندیرلهم یدل وب تروص جی یزوب رو بولواریفم یرارطاخ ا

 |٩ یدلاقزا هوجولا نماهجو تشاشب یک ہدرولز ویراوک یدناق توارط هدنراکچچ |
 | دولآ نوخ یت ےل ز انو یدنلوا لنق ءاکیب هک هلباه مشوک رکج مب مکر افزاب سب

 سعد یاس نکا و
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 ٩۱ راز هرمص رالس وت هک وق نالب زوم اړو لد ندلیعاع#ا ترضح یدنعداهس

 || مدا نر لباه ه لوف اع ها ینصر س ابع نیا ید هدنیارج هدنرب دلخ
 || یکیاهلبا نب رطوب هص لا # یدیا یک نالوا لوبم هلبادبنع كمالسلا هيلع
 | «دفدوب ی هله هد دنا نه صل هدا نرمضح یدشود تشحو هنن ام ردارب

 || ترمضح یدلوا دیفم الصا هدر و وید تاباربص هلک بوراو ههللا تیب
 || ب وتاب هدلبج نماربپ دنع د رد لباه یک یودتک هفی رم ےح مالسلا هيلع مدآ
 ا | كنسرب هنشاب هبا یس اوغاو ل الضا كب اطیش یدنز وکی نا لن اف لباق نکروبوا
 || کب ید تیا مادسقا هسالبدبت هت وم باوخ رس یتیم انم تلاح بوغارپ یظع
 ؟| تیم كد هنا لوا ید زکی د روتک ی ٹیم رلنوک ها بودپا لاله یول طم لوا
 || یدرد زک بوبم هلی نکج هیلن ندلجا یعودلوا عقاو نّملوا نفدو قلو
 || عو لج قح تفاع ید لبا فوخ یجد ند تج ارم هنن اج ی هدلاو
 || دارا نسخا ناهنو رتسیک هتیفدرد ینایر تمکح' ےل طم هک یناسنا لکیه

 || اخ هسنب نالوا قاخ ندک اغ هلیا ییوهفم هلصا یلا مجرب یس لک ی ددوب
 | هک هلا ید رطوب یدرویط ههلاراشم لن اف یکودیا لوا قفل نوفدم هدسنعا

 || بارغیکیا بو لوار یقم یی رک صن  ضرالایف ته ابا ہما ثعوف ۶۶|
 | رايد زن وکه لاق ی رز ودنک هللا تق لاک رلیدلک ل ردبا برضو برح هلب رربرپ
 یدفارپ هع اربط بو دیا ل وتم ی ولغم ید هیچ بل اف لتاق یسپ ر هرخالاب
 || هکیعب یدتیا ل صاح ینم ارم بودیارفح ءاج رب ل ر هشا هلیا ینروب دعب
 || یلاوحاوب هک ل باق یدتکه نهاکزاو رپ بوتر وا هلباقارم-ط یا ع یکود ردلوا
 || دق كيباهو ىديد + بارفلا | ذهلثم نوک انا ت زا یلیواب ل ید روک
 || ی دلوا رسبم ی سما ةولصو نیفکنو ریه یدموکه نیا بو زاق دق معرب هروک
 || رلیضعت ىد لاق وو ندنا یحاوک هلیدول | نوخ س ال را_لوا دیهش الاف
 || رایدسلوا ل زان میلعن یارب هکیدیا ہ ابنشا یہ كلم یکیا ب اع یکیا لوا ههلوق

 یئانندبا یغتقلخ درج صوصخوب هک ارب زرلیدتسوک ی فد نب رط هلتاق لباق |
 اخ بقعرد كیا لاله ی رب رب بارع ید یدعثیدیلوا صوصخح سمار ا
 | هدنیهتلا هضو ر یدرولوب قة هل وا قلخروظنم كمك بوموك هايس |

 دضرا هجو هرکصندک دنا لکا ندهطنح "رھ مدآ ترضح هکر د روطسم

 یدیڈنلوا مطههکر ادقمرب اماف یدزاقبج نس هيف یک دنس هدعم ینه یدنبا "ق

 || لوا هة طا نانلوا یخ لباق بوشراق هک ی دمدآ بلص نامز دعب |

 ص
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 مان القا قلغوا مان لباقیدلوا هلهاحاوح ت رمنع> الوا ہد وف ی راو بک عب

 اذوب یدنز رف مان لباه ۰ دنلج عضو هدفد یس راو ید روفط امم ها ی رف

 بولوپ اغووشت مرح * ۰ دار ريم یيکبا لوا مرجالق یدلک هدوحو هلبارتخد ماد

 ندنفب رط قلن اب وج لیاهو هتعارز لیاق هدنرلف دلوا مدعم نونابههبا میع نس

 یرپ ره یدیارو جد ناشن تفع ناک رمشود یدلوا هرز وا لاغتشا هتمدخ |[

 تلوداب دز فره تو یھ یا قم ید ام لصاح تلباو هح اکو حاودزا

 جاودزا هلبارتخا دفلب * مشود یغودسغوط هل هک ی مب هلا خد نالوا ی وت
 هبا لب اق یدساوا هلی وا نکل یدیا كا تحاروروضح بسک ن دن ز و| |

 الفا كلذ مم ىد لف حاکن هلباق اذویلناک « دوجو هلكناو هلباهايلقا ناغوط

 ندصوصخ و لباق نيفلوا ادی وه هلتحم هدا ز نداذویل هدنتهجلاجو نسح
 هلاطا هعدآ ت رضح ويد نسروس هداز ندنب یلباه ی نس یدلوا رطاخ هدرذا |

 ادخ نامرف مدتنا هبا لب رخ تراشایلاح و ن هسیامدآ ترضح یدلق ناسا ||

 راک« زیتسد ج و راز مدنک ه تمس لواو هاج لوا هسا یدلروس هاج هرا

 یمالارخآیدعا رش ات هلب اق ان لباق یحاصت ردامو ردپ نکا یدلیادن وید هلوا|۲

 ناب رق یکیا هشينالفا ردارب یکیاوپ هکیدروی مالسلا هیلع مدآ ترض |[
 هدرا هد شدا یان رق كنسفنق بودا لوزن شفا ندنام مآ بناج ل دیا[

 نالوا لوبقم یدیا هل وا تداع هدرلنامز لوا هک ارز رهاب لوق تمالع یتا |
 ودن ڪڪ لاه هک اتقو یدردیاقارحا بونا سنا نداسس بناج ارق |[

 نیفاوا یمکا ید لباق یدک نا رف بو روک یک الصارب ندنرلنویق

 هک نعي یدرو ڪڪ بسانم عضو 4 لوا بواب ییدمد یادغب هتسدرب |
 كلباق اما یدلوا دص زم هل ومق تم الع ید یمیکنا تولوق هب ده عیقر هنشد رب :

 لوق ماب رف رکا هکیدیاوب یرکف نیفلوا زوک ور قم دانعو ب هدندا-من |
 لاو اف مسبارولوا لدصاو هع ولطم هلا ترشا ن كے ھلا با نح بولوا :

 هد هج رب دون عود لوا نبدلاو ءاضر ن زمروک ر اج نح اکن هلباه كناملقا رکرع |

 یدپا هلا هسجوتم هل یقب رط صواخ هبا لبا عررب دشنب ترضم اکا |
 كمدآت رضحر دکنا دخ تمکحیدپاهابنشا یی تعاطا هرما هجربدةنیفودلروی ||
 بودپا ماشا یلباق ناب رقالوا یدنبا شذا هراپرب ندن ام هدنت اکر یاد ||

 دبلکل اب ینا بوراو هلباسه ناب رق یدک بوبغا مث ات هرذرب کی مد یدنوداا

 دن ز رف ل سیل | میهاربا ترضح هکر در وطسم هدسجن باک یدروک هراوخ

 4 یدنعداعس 3 ۱



 جو را SED PTE میل. ر جیک دک

 یصعل نده ؟ ةا راد وا | كب وه هاسعر هحاود زا ت رشاعم اوحو مدآ

 | یرامارک اا ن نات وط نکل رای دلو رطاخ نم وی اشک هلبا ی رو +9

 7 ۱ کی من ید رغ - دا اھم هنر رج او مو كمدآ ید د ندنهج وب 4 هآ

 1 هلا لج دلو کیا, یل اورک ذرابدلق . رھا و رک ههچرت ۰

 و لوا هداندراد یدیشود هدیشکب ۱ هدیآ ی رک Ed ۷ دو ر و سه

 یدرلنا رددلوا قلعتع ید هام ور یورک ر د هدعل یدلوا رانا لع همع نالوا ۱

 | یار یدكوا رهاظ لج هداوح هک عفد یعچوا رابدساوط روق بوشود
Eام الع $ هدعطع نآرڌ حب رد) ل  : 

 || هصعلا # یدنلوا تراشا کا هلا ےب رس صن ## ه ترد افیقخ الچ تلج

 : اص ەز ېر ا یداواریقم ا لعاح یدوج E كت | و لر : ڪم

 | سبپبا « دن اموہ یدلوب قةت یز اینو ع رضت ید كنسنکنآ ی بدرپ و دلو
 : بول قکودیا قوم هس: ص هته روھ دن جرا دز رفرب یدلکهاوح یسلتر

 بولوا ج E 2 9 ردا كي لح

 7 د

 هنندهمت كا لوق هسلبا یپدلو یموق ثراخ ادع نمسا كندنز رفو نکو دیا
 یان هس ر ولوارمولغوا نوسلوا هلب وا هل ون رولا ىلع یدلیا مهف یکودیا تعا

 دلو رب هرس ن هکدلوا لزا یهلاو بقعرد نکل یدید نوسلوا ترا ادبع ۱

 ۱ ر اج نندوبع ه سلبا بو وق ثر ال | دص یم ات ھسنازمس مدرب و خاصا

 اا تعانف ید هلدر و طوبه ندتنح هرکدلوا داع ید اڪ رکود رو ڪڪ

2 

 لوا هک ان رابدشلغا ود لد _ک ند زم دلو وب برد هل وب هکنوج براب رلدلوا ۱ ۱

 توت یدلک هروهط دلو یکارگنآ یشیدو تاکرا نامز دعب یدنوا رم دولومآ
 6 NE ص دا ید لوف مج را هما یی ا كنیرب و مجحرا دبع یا 3

 رقو لب اف ی زدولوم ندیا و یدلک هدوحو اذوب یر

 هليا دز رف مان لدن ےس ید رخد مان هوت هدعن یدلوا دلوتم [يلفا ینادرفا

 مدق هو ڪس مام یس ادنرفف هلبا دنجرا مس مان سارح مهبفع سس شه
 یدعوط یجدرنخدرب هلبا دنزرف مان نامال ید هسغدرب هرژوا لاونموب یدصا |

 اماو یدلوب ققحت یدسلوت ینا ررب ورک ذ ر ر نیم ون لد هنطب ییرکیز وپ هک ات

 رپ دص وصح وف مدا ترضحو اوح ترعصح مرحالق ید روی کو دلو 3

۶ 



 و ۶ 1

 زا ردشعا مع هلی وب هنیدالوا یتسانعم مدآ ترضح هدکدلبا لو زن هر زوا مسرو |

 || ولنوا وب اوه هک هدرلن امز یعب و ردراشغرکوا هلهجو وب هنب رلرب رب یدالوا هدعب ||
 یدیا زعل: یودیا نامز هن تقو تحک ید رونلوا هوش « دنراتقو زاغ هل غلوا ||
 | وید ع رمهدیا ادا یمن الص یا قو بولوا رو طه« هصوصختوب مدآترضح |
 ِ یدرددنوک ں مو رخ ضاب رب لعو ل نح ہلکی | تاحان ھ هت اجا | صاف باح ۱
 | ما یسلق 4 هدأ" زاوا ا ییلیلوتو حبس كن ام دلم کا 1

 شکن هد هکدقسشا نسادص كسو رخ لوا مرکم رشلاوباو |

 ]سر وی هیس یسعا سید ورد هد زم »یناکی و همهنقاوب ادج لاج لک زک یا

 | هسأرو قفس | ضرالا ت هال جر اکید هلل نآ 8# هدف سش تیدحر وا

 | اب ناف برغل او قرمشلا زواج امهرشن اذا ناضيا ناحانج هلو شرعلا تص
 ای ۳۹ |نایحص سودا كاللا ناهس e ہا تو

 | صبا كيدو او < عیش كلو ضرالا ف كي دسلا عرس مويعلا ۱
 ۱ هعطع تنعم سس هدوا لسو رخ جدو ردشعلوا ین مارک باک ندناتق ۱
 1 E ءا حرصم a E تک راس روتر زد[

 : ۳ ل لب اهو لب اق هصق لیصغتو ليلجلا مماب اوحو مدا دلاوت لصف # |[

 ]| € لیا یراوتنا باعصا E اذه نم تاقیفهلا ضعبو# |
 داوا دو Gd ]اع دتننلاا
 # جاور و ردق هدوح و یوسراح 3 ناکراراح وشا یدزلوا تبا 3 نا

 ا تن مکح اع عاتمناوانممنا #<مرد نيع طاسا دع جاودزارد هلکع | حاود زا

 ۱ يادخ ندسسوا ¥ رکدساوا دلاوت ر رس ه دنا رمل یدرولوا تخردر زس هوم
 ۲ ۱۳ اس تر کاتو ل قد رط لوا یدرو اإ 3 لحو رع

 ْ یتاولص ها یناقوا E یهاک بوتاوا حر نا یدنلق لوق |

 ۱۱ اسندرادو یدنلوا | ها یصوسه لاغتشا لسان ماو ب کو راک ہرکصندا دا

 ۱ ر رقم توم هرانلک هی اب دو ا رداکد ېعع لزم عإ

 اا تاسیاوب هدمدآ یب نایم یدردسب ودردرمم ه دلا یسلوا بولوا ||
 ۱ ان لب لق ردعم ی جلف ع تادراو یس هلو« ناب ز درواا

 || بابلالا یوذ هليا باطخوب یودیا ېک مجرب ندانف ه اکرذک ردس ګر ودردرپ
 »9 هک اس اب الا ( هنسشنل ) یدنلرپ ورخ هم دا یا

 خغ بارلا تس ىلا سو غ اندرادی کر ع لیلق ٭بارلا ف بب رق نع
 تاوشح ام دنعب 9 نارلاوتاو توللاودسآ ۰ 9 ید انی موہ لک تل م کیا
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 نلفص یشک نرب و هيلا نز ةع ندیایاردن الوا دان یف # زمنوط نی زوس
 ۱ مدآ ترضح هرکص ندسلدر ودص ۵صعلا © ندوک قف درک جای

 لا اوغا نالوا رداص ند اوحو ندعو نزح لاک یدلوا نیم هیاوح مامن لس ز وب

 | هددصک هزودنک ام دسعب یدمروک راج یرغل اک ۱ اضحت ندنلا لالضاو
 اأ هيم لک | یدناوارصا لس ندتب انجو هک ز و موصو زامن تفو لا هدزدنوکو
 || یتدا-هفو رح سا هنئسوا هقر و زوَمط ییرکیو یدلروب ع ضرزمخ و
 | هع دا ترضح نوه > وم یوم یب رش ثیدحر و یدلوا لژان همدا ترضح

 || ییدلوا ناب هدن اشا صصق هکی دلواا-ه فورح جا نایلبا لو رب هدر

 ۱۱0۱ ) یدنلوا نیەت لهجو و ینیطل نعم ءا زوم رم فو رحرپ ره هرز وا
 || ضرالاو تاومساامیدب ( ب ) لزب ل ىذلادمعلا درةلادحالادحاولا هلن ءانعخ

 ۲ لازبالو ادبا لزب مم تبا (ث ) هتمظعل یس لک مضاونو هک دحوت (ت )
 اا دنع دیج هاصعنمیع ملح (ح ) لاقلالباج لام ادوج لاعفلا ليج ( ج)

 ||( د) هوس لک قااخ اهره ا.طقف ءابشالا نطاوبب ممخ ( خ ) هاشنانم
 ۱ لوطلاو درعا شرعااوژ میظعلا لضةلاوذ ( د) هل نم ی اد یدلاموب ناد

 اا رغنمعرز ع راز (ز ) ےحرنجر فور قزار یال ابر (ر )دی دشلا
 ةباجالا مس باسما عب سس ( س ) هتجرب یش لک ن ز صقنب مل دیاز رذب
 | أ قداص لزب مل دعع ( ص ) ىوجت لكدهاش شطبلاو باقملا دی دش( )
 ]| ۵ اس وال نمط نيضرالاو ناوم سلا ء ايض ( ض ) ءاصع زنم ىلع باص دعولا
 هرهارهط ( لخ ( هعاطا نل نوط نیمرطلا نم صاخا نم باط ( دم ) هرفقلا

 وا ث ایغ (غ ) ةسیوب رابالع مالع مل ام میلع ( ع ) ةنجلاب هنبحم لا رفظ
 | رشم 4 سیادرف دیریال لاصف ( ف) رقتشال نع هقلخ ىلع بيف نينا

 ]| لکلبف ناک مرک( ل) رداق رهاق تیک اس سفن لک یلع م اف مویف ( ف )
 | ضرالایفامو تاوهساا نام هل ( ل ) ب رب لکی لع یناک ی لک دعب ناک یش

 || قا دهاش# یا نېه نیدلا موب كلم ( م ) دعب نمو لبقنم یعالاو لحل 4
 |( و ) واده لهال دعم هر ان ضرالاو تاوم سار ون ( ن ) دوبعم دوغ رکتم
 || ال ضلا نم ىده داه (۰) نيقفطال لب و هاصع نا لبو نينمؤملا لو
 ا زی رعلاوه هقلالا هلاال را هما دحاولا هلاالا هلاال ( ۷ ) هتبشع كلذهل ردة نم

 | تارتا رودصلا یتختامو ات امو ضرالاو تاولافام لعب ( ى) یکتا
 اده یو رح ک4 ید.هلند اهوتراوت م هد لول دا اهملع فورا هدهال

 es 2 چ وج ج
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 ي ا ت س
 ضر قب ید نر رادسقمرپ ی دتیا لصاح كسم هدن را هان یدی یسنجوها 1

 هداوح تسد کال ذکی دت ه عبق یسلوا لص اح ندنا ماخ ربنع یدتا لکا

 یاخریرح یتفلخ ی دی یدروق لکوک ینرادقمرب كن للف ق اروا نالوا |
 اسفصم لسع یدروگ هراوخ یسی را لاب ینراد_قمر و ید روتک هدوجو|

 ندتج مالسلا هيلع لارج امطعب ید لواردا تم ندنهج لوا یروهط
 هدج و یمافو دف ل ودنکه کی د ربو همدآ ترضح یدروتک نویق كوي رپ
 ان امزف کلکوب ید كنوبق لوا هسیا هت تبسن هقولحم یکیدعش یماخشضو
 هیود-نکاوح بو رک | كلسا نکوی كلا سب یدبآ هلیوا هر وک هم انغا نالوا

a a EN SEE 
 هجو رواوا یعسابل ندکوب نیشخ هلوفلوا نکیا شغرکوا تن زو بب زا

 3 یمودنکهفاخانکوب نکل یدلق ویش خاو هد اک ر ولد رک | کالسا

 بورود د نهاکر e الج ءلبا یھ لعد لنارمحو یدر ۱ نیسا هسا نام نیغلوا

 هجریدشو یدکد ن رها ها مآترضحو هودنکی دقط تان رک

 (هدنل یدلوب نیعن شل نح قوص سال نالرک لوا ندهلج هدابند

 ٭لباراابید ینسکو کر رکی ن الغوا مدآ ٭ كناوح هلیامدآ یراهبج نکیا فوص
 رصف هکوک هر زم هغص 6 یکی دیش مدوا نکسع نکیآ یراقو وق شاط
 تانآویح ی« دنمان هودو رفصو یک و نوف هعلوق هنن ن بهو #3 هلبا رلالعم

 هبا لاربچ ند_نج یرایشد هدلاح یودلوا واکوب قح یفج ررب كعاعن
 رد _ءک در د یگ عع كوي نوو نالوا ناسهدو رافو ردشلک همدآروضح

 بولق ع وم درشن مدا ترضح لیزوب هدنناوررپ ر دش اوا ضرعت

 ید روطیدلغا بوپمردلاق شاب هندن اج امس ندنبا لاک یدروتوا نی زحو كلانع
 یدکود یرلش از وکب ودیا نینحو نينا لاوتلاییع لی زوبجوا هدتاورړپو
 ك- زوب را بوکح تمادنو تلالمرالب هوب هلع وا هن زوس ٽروع هرکر

 نالوا یرلیلصا نطو كنادوح وم لکد نکک ییاسحو دح كز وب هو تاقواحم

 تنوفع یاوه كن اف یدام یک نا-هج نملکو هنب رالربا ندن انج نشاک

 تروع تاقوالا عاد یدلوا ثعاب هني رللوا راتفر ک هو رد تب وه دولا |

 ها رلندیا ادم یی هيمذ "رمز نالوا لقعلا تاصقان بودا لع هلبا یزوس
 قجهوا ل وسم هدقدراو هیات یارس ندانفراد و و یراالنا هی البو درد عاونا

 كن روع نالوا را ) ددل ۱ یدلوب قنص هل س بوب 2 فم ارج

 هک نيزوس
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 || صوصخ رد روطسص خدوب ردروهشم ىف نیخرولآ نيب ىليصنت كنكوديا |

 || كلبربج یس اسنپ كن هے مک هاو هاش دنواخ ان الوم هاوکف راصم خروم

 یکیدروتک ندتنج یح ردشلوا هلبا یتاراب و یتواعم كکن الم یلبخو یتلرام#*|ا
 اش اس هدشاوررپ ردشملف تعدو هدنمگا كنا تاب رذ همان د ھه هک دوسالارم |[

 اا د-هع بولوا ض م یا رد مدآ ترضح یدیا ناشی ذ كەر دوسالارع
 تیرشب رک | یدلق طلسم هم دآ تاذ یکلم لوا ادخ یرابهدقدنلا نامو

 اده رک ذت هسردیا هحوت هسالد تاکترا بودونوا قلاص دهد هکساضتقم

 || بودیا هجوت هدهع ضقت نالوا ردقم هسکءدلوش سب یدلروب یس نایب وا
 هر زوا یتودلوا رومأم بویعلوب هدنن اب كلم لوایدلق ترشابم هپ هطنح لواتت
 لالج مرکم تاملوا هلبسس ماو مرج لوا مرجالف یدع« دیا نیس هنعنع
 | لدبم هتروص رهوج رب یم هکلم نیکلم یدشود رهطم هنیرهق مالا قاخ

 لدس هستعلخ رح کلر هوج بولوا نراقم هلالج رطف جد رارکت یدنلق ||
 هللا لرابم ىا م السلا هيلع مدآ ترضح سالا صعب یناذک یدنلق لوغو

 یسادا فی رس ج ڭسانم ناکراو یسان هعرخم کم هل و یدشموق هناا

 لتس وب همدآ یفبلطا جازم یساوه تنوع لراداو لوا هرکسهد دق داوي نر

 ایکن دلال ز بونرکوا تشب یاش اج یاوه هک نەی یدلوا بیس هنفا صا

 هد دن وس هوکن ماد ندنکو دیا لاح «دلحم لوا تحار روضح هرزوا یراکدشاافص
 ۱ ا هکم هشدلوا تب مش 3 ممو» هل ندلی رابد روک بسانم یکعیا نکی

 | تیراب ولذعهوب بونلف لوبغم یراد ریخأتالب رابدلبا نیساجر تصخر هکمک
 هدن اتسب ع هاکو هد دنه تیالو ه اکه کی عب رلیدلف تع غو راددلوالصاو ید

 ودنک هنرایدنلک | هدنسداو رادد انریغرادلا ف سېل راک زو ر هجن بولوا نککت
 || هک زوا ندرودسنک هنوراید ر وک اشب یربغ ندفبرش هنفا تیب هلا یرانکسم
 یدزردیا تع نه ههالاتیب د نجر هو رابدشروک هلبایعسف مپ هدنز وپرپ
 ترضح هکر دلوقنم ید را ردیک هدلاع يراقدلوا هد ایی بوبت ارابنخا بکر حر
 هدنعدارهیدلوا كن هسنعسق باود هدنزب نع ی تدم مالسسلا هيلع مدآ

 ردیا لمم هی ودنک نيغلوا مینعطو میسج بودیا عطق هفاسسم كلن وک ج وا
 هرکی رق نکناهداما هدننانح یس هداوزو دازو هدابپ یسودنک هنب یدل وب بک م

 5ی دشا صلج یهلکح ههللا هکم ند دنه تالو یدنیا فی یش ےح 4

 | ری

 هک رادقهرندنفاریب ریجن کودلیا نر وعز مدت رضح هکر درو اعم هدسش
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 یدنرکوا ین اک نسب اعر مارحا هدعافو یدشا مان ميلعت یج كساسنم ||

 یرب یدیاراو یم وق ترد كهللا تی نالوا ندارج توفاب «دن امز لواو

 مالسلا هیلع دج باب یم درد لیعها باب یمچوا میهاربا باب یمکیا مدآ باب
 ندیا رودصلوا ندمدآ ترضح هک فیرش مح لواو یدیاراسمشا دنلب وید
 مرح جد مدآ ترمضح هدلاح یراقداوا مرح كلم كب شع یدیافیعا ج

 فی رش ےح مرکم ل اربسج مرجالف یدیاراشلبق مرح تیب تراب ز بولوا
 هراز و یاوط د ییسکنا یدنرکوا هیاوحو مدآ ترضح ییکسانمو یوم

 سانلماعت یدرتسوک یجارخارزو میسوروچو ندنداعم هدعب یدتبا لوغش»
 مک هکراتوپ یدردلیپ وید ردقج هلوا ه رانو ساف یپدالواو لاوحا ماظتناو
 هللا را یدررولک ناب و رکو هکتالم هو رک هورک یدردیا فاوط ی هفرسم

 تیرضح و یدرریدزوشلکدیا فاوطلوا ندنس لی كيبیکیا نیطل تیب وب زب مد
 تیاده هللا نص نیسخرومضعب یدراردیا هیلست بودیا تجم هاو هیرک

 فاوط هاکسانم تیاعر راکز ور هه بودیا نر رق همانا یسانب مک نیهر ا
 روح تو نیحابر توارطو نان ج غاب یاوه هرکصندکدتبا نیزک محو
 هلقابنشا لوا زور اش بوم هک ییودنک یدلبا روطخ هنفب رشطاخ نالوا

 یار اددراد یدردنوک لب ارج العو هناشلح ادخیراب یدلشاب هعمالعا

 نکو دیاالب واورپ لحوم: ءاکرارفو انعو جر رادم بویلوا اب لو تماقا
 تحارمساو شااسا را لوا قحبلاطو تحار هرا موم هدنوشل ویو
 هحردع و ی قحواوا لخاد هعنج هلک اب رد هن تفاع یدردلس عو دعوب

 ییارطضا كمدآ ترضح نکل یدروس ۷ هژوب هد افه ندالوا *لانغیرعش

 ترمهحه رخالاب یدلیت لوهذ ندنرطاخ الصا یساوش نی رب دلخویدالوا نک اس

 دلخ روصد ید ردنوک هب دره ا یرومعم تس تولق حر دعدآ رک داد قالخ

 كفبطل تیپ لوا هکی دروب نوسنلک | هلکنوب نیفلوار وصف یبرصقرب ندنی را
 ترهاطمو لبرج تنواعم یحد مدآ ترضح ردروطسم هدهحاسد لیصع 1

 قرف كس یش تاب یعودپا یسودنکب وردلاق هليا لیلا ردقلا یوذ هک الماا

 بآ هسلکشاروصد هدنیرب تشهب یہ ود نک جک د ر وکی نا یدوق هنسنکرابم
 روطسم هدب رفعج جی رات لیصفت وید یدوب لا هلتغارفام هج وب ندنس هي رک
 روصعتساما ید اق لئاز یت امش یهدنراقدزا ٤ل راخا ءالعرک | یدنلوی

 روصق نرو رسرب رصقرروص نسحا شاوب وا ندرچ ا توقا ر ون قرغتسما

 ٭ كنکودیا #



 < و
 هلا ناهس یش لک هس! نم ناحهس یدلردنوک قراطرب هلیسو رخ ضاب كوب ر
 هن ولص ءادا اوحو هللا قص 4ا یس هعد هنا كجر هولصلا مدآ ا هدېکو

 ردشعلیفنام هلهجو رخآ هدنا رد شمل زا جد هد لحرب یدردیا تعراسم

 زوتوا ندتج غاب لیربج ترضح هدعب ردقوپتافانم قلقوجهدنتچ مک الاح
 كضرا هحو یسدبازا تدارا كن العو لحقحیدر وتک ین ادق هویع ساج

 دنس هعلک | ب وروکییکودیا تشب عاب هن وم مدآ یو مدآ ترضحو هنت راع

 بونلیفادبپ هنینجرب «دمدآ هاکرارق هلبا لب رمسج ملعتران ادغلوا یدلوا قلعتم
 مدایو طولب و ذولو قتفو زوجو قدنف یمنج نوا كهك اف لوا هکیدلکد
 یدرونب یل بوی یرمشق یدیایم هلوقءزومو نامرو اوبز وجو هن اتسکو
 اوباوبوئرخو مت روتو توتوالاو رجناو بانعو دویحانالوا مشقاالب هک یف نوا
 هدک اواعرخو نوتیز وراوولادر ز یدیاولکدرکج ید یم نواویدیایس هلوقم
 بیدنرس مالسلا هیلع مدا هک يلوا یخ دوب یدیا ادي وه هليا سنج نج زقو

 بودیا قلاوشیپ هودنک یداکمالسلا هیلع لّیاربجه رکصن دکدنیا هنس هر زج
 هسا یدصاب نانا هب هرتره مدآ ترضح «درفس لوا یدتلیا هپ همرکم هکم
 نالوا نیمدق نیبام یدلوا ریقمیسلوا هرومم هب رق دوخابو ه وکسع تا

 1۳ EE هک دارب رهاما یدنلف هدارا یسلاق بولو! رلقل_ثاطو رارب یلاخ

 هاب هنس هر دوخ او ةا لوط یدردبایطرپ حیا یا یدرابا

 هحلوق امهنع هللا یضر سابع نیا نکل ی درلبا عطف هفاسم ردق لوا یا

 نینم ول ما یدنلک هک هن افرع لّربه یدرونلوایط لو كالنوک ج وا هدنمدآ ره

 هانب هني راکد لپ بولوب هدلح لوا الوا هلیایرب رب یدنروک ند وشراف اوح
 یږلنب د هفلد زم هلحگیرافدلوا نی هنب رارب رب فرامتلادعب و یدن وق تاف ع یان
 ین اشاف صصق یدنلبق ناب هر زواقیفحرابوغل ین وعم اب راقت یا اغلدزاف
 یعس كمالسلا هيلع مداو یدلبا یس ند هوره اوح ترضح هرزوا یمودزاب
 نکیآ هد نج رابدےثلوب نیزدنوکهرزوالاونموب ید لوب ع وقو وریندافص
 هدکدلک مزالیشم هل ابو رلیدتبا رک ذن یی رلارجام هلبا نال یراکدشایوس
 ندافص مالسلا هيلع مدآ ک هتن یدلق عوجر هناج ند هورع اوح ترضح

 نارذکه لقب رطوب یراتاقوا لوا لخاد هطاید رهش *رغعان یدنوداکی
 یدنلغت رازاو یدلشاب هپ هیسلت مدا ترضح هلا ادخ كی لعن ام دعا یدلیق

 لس ارج هرکصتدنا یدال وا یلاع
  eهتسوسج 7

 تد هبات د كأ لوخد اید
 و تو 7 0۸
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 رب ئ ترض> بولاق هرزوا لاح لوا راکزور ها یدنود هنس هناد قدنف

 هر وک هن رالع كسان اردک یدلاق هح ولکد اوه شصظ مالسلا هيلع ى

 هدن امز لوا خلوق هم ن بهو هک ارز ید رکه نیه یکدم هلسک | هلسک |

 ینلنو زوا كنيرتکآ هک اضرف یدیا هدشتم اق نین اسب ناتسخرد یدق كعرز
 لامشدان سد یدیا هدننول ےس نامه هنا هدفلضاس یدنا هدندق عارد زون

 بوج مالسلا هيلع مدآ ترضح هدب یدردیا هبرت بونج جر و هیک زت
 یلعتم هعرمز بآ هدب اشا صصق اما یدردیا مجج هرب رب اوح ترضح
 ایذ ردقلاخ «راتوعض ینیدلزار هد راوت بک کا ام هسجوب یربک *دام
 بوپانیف ندر یکیدنبد هليا یس هکوا كمالسلا هیلهلیع اعسا ترضح مزمز
 تیدحیرعسغ ند هک صوصت هدف كلصوصحخ و تح رد یچ

 مزم ز وب ییاوح بواک كلعرب نکا هلیوب هني ردشعار ودص ید یو فی رش
 هللا یصر اوح ترضح هلبا یس هد مضول !اذهیف تالجرب یضکرا بوردروط هدنلح
 رفح وب س ردشلزاب یودلک هر وهظ مزمز نکا تعباتم «رصا لوا امنع

 تکرح كناوح ترضح یروهظ یکلوا كمزمز هام هکردندز ووب ی وات
 یاب رج ی کیا هرکصت هقدلوا دیدب ا نامز هحهن بوتا هدا اهوا هلبا ی

 ید یرب ندییارع هل وب ع وفو لیا یس هغد كمالسلا هلع لیعاعما ترضح
 هدهاشم وفوقو من هدزودنکهدیبرابدب بو شب كثک ااوحو مدآ ترضح

 زوم وی دز ولک»شفروک هنثتح لاوحاو زب هکر دثمالع هنوب تح رلیدلبا
 ید رافچ هار یرلنا بولک كل هر هلفح ما یدلواهدابز ی رابار طضاک ت بقاع
 ک اما یدترکوا نقب رط انس هلبا یرهاپ زت زتیح یدردشا تجاح ءاضفو
 وادزوشلوا اس هک رک ات هر رلبد لوا ا ا :ع هلاوح اب اوحو مدآ ترصح

 مچ نایابارودص ندزب کیم رایدید اشذاتروایذلا اذه رلیدشلغا
 لسغ «رکصن دوب هصّملا # رلیدشلغا وید ید لوا ثر و٥ لا كاپ ان و «اکو
 رلیدبلبق ادا یرانا یدسالوامما زان هدسعب رابدروک یلاتسدیاو یک غا
 کو دیا نهط ءولص ید۔ابا ادا م اللا ہیلع مدآ ترضح هک ء ولص لوا

 هللا یلص ی طصم دم ترضح هک ز امن لوا عقاولا یدابا اشنا یئ اڈاق صصق
 یدتی هقیفح ه دکنا یودیا یزامن هل وا 5 ادا هد همرکم هکم سو هیلع

 یدر وسلوا توف تاق وا ضعب ندستعار زو ثرحل افشا هک یدرولوا هاکاما
 هدنکلکویز وکوا تبقاع یدرولیق لساکست هدنسادامدآ تربضح هلةما لوا مولعم

 + ءاویرب



 ی و
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 یس هرجم یدنک کہ دن ابنج هل یهلعت مالسلا هیلع لی ربج ترضح یدلوا

 ۱ یر EY هکنوح رد را شایف هدارایسهلوا هدرا ها تققاوم های

 || لدبم هتحارو ر وضح قو لالمو هتسم*" لدب معلو هتانا تزعیادو هن رةغم ||

 || دعب یدلکود بولوانمرحو یدا2 بولک داصحو ی دتب هلرتعاس هلت اکر
 ید البق ادیب سدر ونترب بونلبف قیفد هلستفد بولیکج بودیا ادیپ نمرکد لا
 ۲۱| هلدندنعفر هلکع نیس هناد یدلر وشد كک ۱۰ د نسر هدرک ه دنا کلا

 || یدنلوا یا لوا ادغ هنید الواو هب ودنک ماشخاو حابص هطنح کودشود
 ثارح هکی عب یدلوا تل | تعنص كمالساا هیله مدآ ترضح هجربدعت وب

 ۱ سا رداو ثارح هللا نص ترضح هدف ادصم 2, را و تشک و یدشند

 || راص كلسم مالسلا هيلع دوهو راجت مالسلا هيلع حونو طايخ مالسلا هيلع
 مهار اماو یدلو را مشا هلبرا کد مالسلا هل خاص كلذک یدلوا

 ۲۱| یدیا لا شو دایص م الملا هه لیمعماو یدیاعارزو زار مالسلا هیلعاا

 || هست یدیاراب دلبا كلبعار بولوا یعار مالسلا امهیلع بوق و هاو
 ٤ ند ران وب یدلیف یدوع ینیلسم ےل اص م بولوارصم كلم مالسلاهیلع فس وب

 ۱ عاونا یدساواهرزوا انغ هدسنلاح یکلوا مالسسلا هباع بولا ترضح ادهام

 | یسودو یاعشس رک یدل و نیرهبن يه لومت هس هرکصند النا هبضا صا

 || ناهس بودیا ترازو مالسلا هيلع نوراه کەتت یدلبا تالبعارمالسلا امهیلع

 || جالح مالسلا هیلعسایلا یریه ندرنوب راب دلوپ راهتشا هلنطلس مالسلا هيلع
 || کهن یدیا ر اک زور هابنشا یہ دهاز مالسسلا امملع یو سوب و یدپا
 ۱ راک زور حایس مالسلا هيلع یسبه ترص و یدیاراج مالسلا هیلعاب رک د

 دهاح هسبایراترضح زر هدنفا سو هبلع هللا لص نطصم دج ابن الا اخ یدیا
 هدن ام لوا یدتیا تار ح بوک |یسهلاد مدنکم دآ ترضح 4 اتفویدیارادرک ار

 مدا ترضح یدتب هقیقحت یکو دباراو ردق یس هسط چ یشوف هود هطونح هح

 ترضح هکنش اما یدتب هدکلکوب لوا هدنران امز مالسلا اضهلع تیشو

 ۱ هرکوو یدلوب قفح یرو دصنمعل نارفک درشب عون یدلوا هک ین ام ز سد ردا

 سا | هدم ام ز یموم ترضح نوعرف یدرک هنایه هاروگر اهتمرب م دنک ن اد

 یسبع ترضحات یدل ود هنس هطرع ف واننح یدساسک | ید راهقملوار

 || ولکدرتوبک هضیب هدعب یلاق هرزوا لاح لوا هح که نتوبن نامز كمالسلا هيلع ||

۷ 



 ءام لوا مالسلا هيلع مدآ ترضح یدلوارها-_ظوصرب رکس تب یش دشن ام

 وید یت رکن م نجرخاو یشبطخ نم ینرهسطیهالا بودیالسغ ندرهاط
 یکیا کودروتک مالسلا هيلع لب ربج ندنجیدنس هدنیح لوا یدلباامد
 هلاوح ترضح لب اکیم ترمضح هلفح رها نکیآ هدنلاحوب و یدیک ی هنیطل "هلح |

 ی دریو ی ربخ تراسشب یغودنفلرب كنبراهاک كني دنکو كسنجو ز یدراو
 هلهدا ترمطحو یدنغلر برم رلهاک هکنوح یدنوب بوراو هر لحاسیتد لوا

 اأ ردنیعب ید تلاح لوا یدر وص هل اکیمترضح وید یدلاف هنامز هنر افالم] |
 یدلواناحیم خاشیردولآ نوخ ها ترا طو يح یدلغآ ندنقوشهدک هلد

 | تام لوا هکرد روطسم دوب یدنلوا قلخراوهاشررد ندنرادعسرر ۴

 || را لاصو هر لاک و رظان هرحشلحاس هد هدج یباوح ترضح ردقلا لیلج

 || یس لو قمربنج نجهراص هنشاب وراونارپ نهاربب رب ندننج نکیایغتنم هنب رربخ |[
 بناج كن هکم ینوک هعجرب كمارما مرح رهشو ی دنیا سابلا بوروتکراجخر |
 || یدپ ندمرکم مدآ ترضح هل وق هم ن بهو یدریک هفب رش مرح ندنسبفرش |

 : مالسلا هيلع مدآ ترمضح ردکنادخ یک یدتالوحد دن رح هکم مدعم

 ۱ ۱ هد تچ تاک یدلوالسخاد ندیم بن اج هدکد لبا لوخد هدد رش مرح

 هداعس یک نادقرف نی رش قرف هدک دنیا هني ز و و مدآ ترمضح هکر دروطسم :

 || نیسو اعد کب هکشالم نیغاوا هدارمسغ نیمز یو ر ی راهی اپ تلاسر یاب و |
 || کلوا هانی اکا یدردبا ماهشنسا نس هبیط جاو ر كنجراسهزاو یدوذشبا |[
 || ندودننکل احوب هک یدلبا اعد تبقاع یدرکج ملا ندب رتنوب بوک او بول لاح |
 اا هحو و دنکص هلکم اعا سح یلاوحا نالوا هیون د ذیاذلو هلوا لئاز |

 ]| لوبف ید یتصاص د وب جسرا تاوعدلا بیج مرحالسف هلسیف لاغتشا هنسپرازو |
 | یماقو دقبوریدصابرادقمرب یتسهپد مالسلا هيلع لارج هليا قد مش مما یدلیق |[
 یدلوارتشایب هکنالم حیسنو زی وطینج حارهرکوب یدنیالرمت هعارذ شا ||
 ندپارشو م اعط م السلادسیلع مدآ ترضح دصک قرف نوک رف هصقلا ||
 | یدلق نات قو داز البو ناعیح هلی وب هلغعالوپ هتنسنر لک الباق یدلوایراا

 مظعا دج ره ء اس هب هبنتس تفس وب ن اصانشور ځاشم "هح و نادره "هلح الاغ

 هفلوا اسمیودع كم هح کی رقو نوک ق رف مرتح فیرش تاذ نالوا مدآی
 | هدرلنون تیام یدلوا شع ا تعداتم هنوتسملعف لوا هضاب رلا قد رطب ید رلنا

 زا تعباتم هلیایسهلک یضیال لیلقلا_ندنهحیخودلواررقم لواتت هتعن هلن

 ٭ هاو ۶
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 ۲ دليا ن زوغ رف نونلوت ههونتهرهاوج ه سدر ۰ دنا تب اوح ترو ایا
 دشوقامهنع یلاعت هللا یر سا بعنبا یدردنبا یرارهکل وا یتعتآ هلقاروا

 ترارح كشنکو یماوهاسند قاروا یهدنشاب كمالسلا هلع مدآ ترضح

 نالوا ل صاح « د دنه تالو يح یدلکود هنزوب رپ بولوص هلبایماهتا یب
 هك هدعمیک یکیدتبا طوضو ی دلو او رشت هدر لوا یعاوا رام

 ی دتب مس دره ن درب یکی دشود لواو یدشبا ی لاسملا یف هناد نالفاب
 بلاطیا نب ىلع ماما ترضحاما یدلوا لانرهز هاکعا لوات ندنآ هیح هدعب

 یکودیا ندنا یروهظ كم هدنزوپاند هلوف هنعهللا یضر و ههجو هللا مرک
 بولا هب دیر هوک مالسلا د يلع مدآ ترض ح صضعلادنعاماو یدلوب ی

 تناالا هلال كاس # هلتمادن هنایصع یکودتیا بوشو دادجندنسومو سینا
 هک نعل بوید نب رفاغلاربخ تناو لرفغاف سفن تلطو ءوص تل ین ا بر
 یتفودغوب قزارو ناو هل !یریضندنسو مرهدیا میس یکش یس ماب یهلاا

 نیس هبغلرا ی هکمردیااجرم دلی طظ مھل ودنک مدلشا لعزم ارب ییرا عر واب
 رالي هاو ىدتاراعرضا هه وب دنیسیسول مخ ل را حیلشع ا هک رس و

 ترضح مرجالف یدلاق هیخ أت بریقلوا ترففعیهاک ی کود یراشا زوک
 كياا بل بتو # ى دلیق عرضتوزا ن یکلوارارکت م اللا هیلع مدا

 مدلبا رده اگرب برای کی عب یدنیا لیذم هلیس هلمک € محرا باونلا تنا
 جر هني رالوف راک نکو یییدیا لوف هیون نسنکل مدابا م همودنکودنک
 ندیشا نیرازو ناغف یدلغاوید هلا لوق ی هپ وت منبنمسع رکرب ییا
 یدک لی زوب هک لقب رطوب یدلفط نب زر کج هلستعفشو نفر کت هکشالم
 هب اغ یتبنحو نينا كسمدآ ترضح یدتیا رور لس زویحوا ضعللا دنعو
 بو ریدلاق ند هد جس شاب لرابم یدلردوکم السلا هیلع لاح مدن ایه ید

 یرکو فذعاوت مالسلا هله مدآ ترمعح سڏ ی در و نیس« د رم ترففم

 دلا ح رفو تنم لاک مدا یدلف هب کد ۳ ندنکود وص :هدکدروک

 لدیا هدنو 9 مدآ یدالغا ندنح وس نوح (هفلول ) یدلاف نداقمالقا

 6راو مدآ هج هرز وا لاحوشا رون وم هدلغا هک اماقشاع راو لام هک زوار
 @ اما ماکب مب رداد # راو سرم رازه ی اباال *؟شلوایرب ند هپ رکن د هدنخ

 لیربج هلیاینادزب رها هجا وق یف اشافصصق ۵ راو مهد هدبد یرع ند هپ
 ی دلو مشوخ ن درفزا كسمیم هحمار یدروآ هنیزوب رب نحانجر مالسلا هيلع |



 سطر
 مدلیف ز عم یس هلکسعا مظعت یع صا هدناوج یدلب وس ولد یی ران زرلکربرب ۱

 م دليا ریدقت یکقارحا ء اش هنکن دعا رهاط تة رحو تج مر ان | هدکلق |

 RN و هخیدلوا كتج رانا ضعللاد- عو یدلروس

 قارحا ءا هنکیدتا تقفشو تج ع همدآ ترضحو هک دلوا سر دان رف

 ت نع سانا ییءاس هنکیدعب | جرت همدا ترضح بو ا تفلاخح هع رها ےل موم دلبا |[

 ر رقم تج صو تفْفُش همدآ تربضح هک حد یدلتند مدعبا هدایز یر ۱

 مالک لصح ىد_اتوط قفحت ینارشا هلپ وه رم یوب ءقارحا نيفمالوا |[
 هلبا اوح ترضحیدنلوامعا یی ندتتج هلی رو دص هل ذ هک مدا ترضح |

 مالسلا هيلع لارج هدنرکدلک هتنج باب هل دصق یمالربآ ندنربرب بوشبا هلا لا |
 ىلا كياوح ردهدرکلربآ ندزگنربو ا تبشم یدلوا رضاح |[

 یدلروس رب ویلاص نااكناوح ترضح هکدلکباطخ لوا هک اتبویمری و یلاص |[

 ینیطل مسحو راز وس ااا رک هلقارف در دد مالسلا هلع مدآ |[

 نعط هکتاللانیب قوب یراکلمام یریغ ندفار وا یرلکدتا تر وع رتس نار ||
 قه وف هرشط ینغاا نهتشوم هن انآ قوج ن دقوج هسبارلندیا عینشنو |

 رداص یل مس م يادا مح را نجر هللا مسب و* ندن اسل ید

 كنال م ركلا هللا ۰ E EEN درج تروح مرحالف یدلوا(۲

i ۱ی  Eلا ج یدروب ( مالاو " هف رفت ۱ لاحق ریطع  

e |ندیار ودص ن دکناب اه | یه باد جرکو لا کود  

 لارج ۱۳ وا نسهدلاو هدقرفتااح هک الا رد و یطع هلک |

 تومسا لوخد هشه هلبایدالوا كب ز وب هرکه عت نامز دهب نوسن ڪک |

 9 نایصع نہهت هکی مظع تراسخیهز#* (هرل) یدلرو باوج وید ||
 2 ءار هشون عج هن فر هنو سوم ه 83 ناد سس ه ها هع" ر وب یم دآ دوحو ۱

 4 ندنج هلمدآترضحاما 6 ناماسو رس یو نا رع هلوا صوص ا ىلع

 هرس هدنإا هکردوب حصا لوف ردراشعا فالتخا نیخر وم ن درا هنس ناق ج

 بولت ران ندنعاوا كح نیحابر « دنشاب لرابمو اصعر ند هه“ وع

 یقرو جاق ن دنرلقاریب بجا نوجا تروع رتس هدالب و هوو کر ه دنعسر ليلك |۱۲

 مدآ ترمضح ید مالسلاه- لع ی نایلس ماخ هاو هه بهو یدنلوب ۱

 هدقد>وا نهنسهفرا رهاوح راسو لاج یک یو تم را وا هيلع |[

 یدرامبج هلس باند بول وق هدر ۶۱ ی داارارکت نکیا شمش شعتود ید اخ

 اما رج



 ۳ را یيدنآ فس دیرمس هوک یکه دنرلتالو ناس تم مدآ ترهح

 هدناشاف صصق یدلبق ل وزن هثیر اک ه دج نالوا یس هلکسا كن همرکم کم

 کو دل وس كمدآ ترضح هلا ناد زب ما نازو داب هرزوا ینید لوا رب یت
 || ادخن ص یاب كانزوس یوب رغ رداص نداوح ترضحو هیاوحیالک
 یدزردبانروصت یناعسجبرق هلکقشا یت الک كنب رارپرپ یدر رد شالوا
 هدنلحاس هدح ی ی در نمریو لاعحا دوخ هب هقاتسم دهل

 || رودص هیهلا تبشم هنیرلهکچ ه دابز ین لا قارف قوا ی رامولعم یغودلوا
 ٠ یدلیعارب هني راد نع ی ناهفصا نالي امام ردندنعو دژ ون

 ۱ | تالو لزانو نانعمه ءرانا هدنرعا طوبه هبا نا_جر طخ ناطیش هدتلاحوب

 || کودشود كنيرب ره هک ی عب ردشل زا یتیدلوا نانعهرهش لصاوو ناسارخ
 | بلاغ ردشملف هدافا یی د لوا روشکررب یعسم هلا راسا لوا ناعز دعب رارب
 : هدنس هب اثم دموع“ شن هعدآ ی یراز وس بولوا تعیط رام دل رلناهفصا

 | | یرلق دلیق تیر هتطدش بویلوا للاخ ند هعدخو هلرحرات انسو ردندنا یوا
 ۲[ هلتعا تنر اقمناطیش هکر درو طسم هدافصل اهضورردندنکو دنناهژربلواتاسلبا

 ا ندرسهلا ماض یک یییدلوا مات د
 EERE هدتعماحرب

 بواک هدوحو نیطاش یشدد كہ و تارا كب RS یدلدروع

 || تاماجو قرط عماحتو تاولفو ل لابحو تابارخوریارج یدلوالصا هشرذ
 | ترضحوتحار ندهب>و تست ندسواط هل و یدنلق هدارا قلوا یرانکسم
 1 هبیهلا نأمرف ییدنک ت ثلودو ت ندمالسسلا هيلع مدآو تسب لاچ نداوح

 : موهب ام ريال هللا نا ا هک هد یدلوا ندنرلقدلوا مدق تیاب ۰ ه دلاتا

 ۱ هد چن باک یداوب قم جد هدرلنا ىل رس نوھ 4 مھ فنا اما ور یح

 ٤ هننالع کو روح بوق ند نح و ولعا وياعا مال سلا هيلع مد ترضح هکر درو طسم

 ٠ بولیف یرعه عادو هشاتخر دو راعو هک او |[صوصخ هتناوضرو 9

 و قحا یدلعا بودا مر هل تنج را حشا هدنیح یعودلوا هشط ند

 0 هب سها كنیرایرمضح یلاعف قح تح ی دمرو ۲ بسانم یی هبرک دوع * رم
 ۲| العو لح ی یدید ردلکد راح تعفشو تج یه ۾ هسک نابع !تعاطا

 ا یس هدن ؛ادلبا مع هک سه ےب نس هکنوح یدروب باطخ هدوص یراترضح

 | هدوع O رد ینا هدفارشا سلاح هن وضعرهو م دلق زّرعم

 امن قارحاو زازعا یدلک ۱۷۵۳ یکم تخر د لو نکل یدرویط
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 هب همرکع یر طح سابع نیا هدقدنللوا اعد وید ردتعلخ بعیدلوال زا

 هکصندفدنلفوب ردشعد ردیمراو هطقنهایس هدنحانج روک هب هلقوب بودیایحا |[
 ثیدحرب هنکو دیا مظعا مسا شا زاب هرز و یت اسل یاب رس داوس هطعن لوا |(
 نا الا هلال یذلا هللا انا یسانعم تمطعایسا لوایح ردشعیا تباور فی رش |
 شا نم هب كلها یدونحنماذنسج هملعحو دارطا تفلح نیراسطامصاق :

 ءارارابج ردقوپ هلا یربغ ندنب هکم درف هللا لوا نب هک ی نعد نکو دیا یلخنم |

 لاها هدکدتیا لوزن یرکسع دارج هب هیحانرب هدننیالو دادغب رد ندب |

 هد دادغب هني نخ هکرقفوب راررپ و نرخ هر زوالاونموب یدرهنسک هدر ولن اس |[

 هدنولره ردسنج كيیدی کر کح عه لوف دهاح ر ونلوا تاو رود یدیا

 دراز حد هیس دو رو یامرف 4 و نععب کضعب او ها 3 هل جاو ۱

 هجوم یع رک صن ٭ نیس ىلا عاتمورفتس ضرالاق کلو ۶# ىدلوا |[
 هلا قیرطوب یدنلیقررعم یرل-اوا هرزوا تنوادع هن رب رب لد هتمایقمول ۱

FEES 1 

 هکر کچربهنب رل هرفس نکیارار ر وت وا هدفناط هلی اسهنع هفا یضریابع نب هللا دبع ||

 ||رکسعر ین آ نددونج نالوا صوصخاکب مدن ارب یر کشا هکر کج منب یعط اق ۱

 || كنیرکشل هدنناذدح ردشمر وږ مربا لاله هلکنا یکودلید ندن افولخت بودیا ۱
 || یا غ لاتتما كن هلج لوا هبهکر کج نالوا غ وب شاب هسا رارانوق هپ هرن یاظن |

 | نوط روذعمندزب یہ هسعطاوب رک.دلک افص بوکح تت طاہرہ تبالو |
 | ی رالوانت امامت طام سلوا هلکعد تالیف تع رع هتیالو رخآ بویغار رض هزعرانکا |

 || طاعم بو روتوک هدنشاب کر کج كجو یرب ییهکرکج هسحولجان لرکرب یتح ||
 | یبعو دایق تعباتم اک | دارج سنج یک کو دتکب وجوا لواو یتفادوق هرزوا |#

 || كارعا یهدنرلتبالو بع قارعاماف ردن رغتسم هنو لاح هر هر وکه هللا تردق |

 ۲ ندمدآ 1 2 صوصخ ارزش فرشوبهدنتتلخو یردهکرکحا||
 || هکردلوتنعیجدوب ردن ره بر ها فلاخ ابلاغ رای لوانت بونیدیا ادغ نیا |!

 اأ هدن رقریقره هرب رج یرر وهظو حورخ رولوا رهاط یرکشلدایج نره |[
 || نیحایس ضب رارید ردلاحتیم هیچ ندرپب ی ريغ ندنا رولوپ نیعق ند هراغمر

 ِ هنفح هلهحووب یه هدیکیدتب صعق یروب نم صوصخ مدلوا رادرتفد |[

 || بوشاوب هلی راترضح مالسلا هیلع نایلس ترضح هکر دلوقنع دوب مدروکربا |
 راو هرادّقم یکشاناس نعد دجردق قشورخ هد هثرح دارح ندا هل اکم ٤

 || ردررقم یتیدلوب تواسفتم هدکیلکحوک ید هدکیلکوب ینیدناوا قاخ دارج ||

 ا



 سو
 ۰ _ _..______-____- در

 تقراقم ند اوح مدا ترضح یدلواریقم هلبا ادخ ریدقت یسالیتماو بلغت
 هبا نایصعو را شاو تلذم هلیا راد و راد دمي ندراوح برق تدامسو

 یی الب نی دکو نیبج قرع ندنزوب شاسعمعاو مهشن هکن الملا نیب
 ینیدنلوا ناب هدن اش اف صصق یدناق بید أن هلبا تریاصم رام ا نالوا بجونسم
 : e یعد یدلوا دراو یهلا بالمخ همدآ ترا بج وم

 ا ترض»-یدلروی ,ارونک اھ رک اروکشاد_ه 6
 || لسهاکلوا حب یدرویب برا كاعیبسیلعاذه بودیاورفرس ندایح
 هدر وب رم باک دوب ید روبط نکودیا هلتبشع یرودص ندودن ڪڪ
 | بوبالک ا نکودیا هاک باکترا بول ییدآ طوبه لوا ند هلج هکرد ز وطسم
 || تراک برد هدرااننا لوا هکیدبا غ رم یرلکدید سکرک ن اتوط سنا هلبآ هللا نص

 س یدلیفوزرا هرزوایس هفولأم تداعیکخمل اد غ بودیا دبصقلاب یدنیا
 | یدروک یناوسنهک انفو یدقیج هر اک لبا بارطضا لاک یل اب رپ هدراننآ لوا
 هفحلا لوا یمدآ لوزن قح یدنربد هرز وا تفلاو سنا بویلوا دبقم هنب دیص

 1 ۳ رحو یو 0 هکمدروک طظ هقول ر نوکوب یدردلب

 تر باطخ هسسکرک هدهد یدایارکفترادقمر توح هد کد ید نحنا رداتم

 || هعسنج یانباو اک: دهن ایف هسبا ر رقم یروهظ تك شولخت هدنملخ كکیدیدوب

 تبماو تحارو ر وصح هداوهور هن عون واکس جهت ردف و تخار هد

 اات دن راز رپ وب د كن و یسعادولا ادهو یدلب وسن زوس ردقح هوا لاحم

 || هغح ما یکی و دتبا طوبه هن زوب رب مدآ ترمضم> هدلوقر و یدتبا تقرافم
 || هبردیعیسن ناسنا مکبلا طبها دق هنا یل |نمامیلع نمو ضرالا ایا تالمرپ

 || هکنواوا شلب تاقولخ نالوا هدن او یزوپ ربیا هک ی یمییدید اناسسنا ءاعسق
 اا ناسنا اک آ هام هنن ایس یدهه لنفلاخ یدلردنناق ولخ وپ هنمات ناسنا هرس
 ۱ ه و>ویهتشرا سرت لوآ نون ساق کكکلم لواهک انیدرب ون مخ یدلنید

 ۱ هدر وب نم باک دوپ یدلوا لیدس هتفل اک تمهاوم نالوا هدیراشب ام یدشارب رعت

 یدناهن زوي رب هیلعو انیدن یه هللا ۳ ناولص مدآ ترضح هک هکر د رول

 ادد هل_ج لوا یدراو ھت رهن نیصم تانا 9 نالوا حور ید 5 هلع سا

 كندا ند ركشا كنيل امن هللااصوصخ رد ف رسا ككروط ک دارح
 || قارادقمرب ندمدآ تفلخ هج لوق یہ م نر دیس رد شف زاب یظعا مماهدننسوا
 کرد لوقنم ندلوعکم اما ردشاداراب ندکرابم نیط لوا یدیشلاق بوئرآ



 هنناوسنو نفک تاق جوا هاجر كناتوم نالا اذه ىلا یدلبا تروع رس
 تحرد هداتد راد اص وصخ ید انیمهءاتاکا قوا نهارس تاهشد

 هج عو یهر کء«دعد لوا كماعالکا تاناویج نقار و قمالوا نودو ارا

 راع ورو اد اف ن ناب عاوحو مدآ نرضح صأا ف یدلو نیعل ءا

 دلك | لبا یصاعو مرح بولوت ترهشهلقلح اتسک دنسارا ناو رکو هک المو |
 || اندا العا نیرلنایصع یدلب 9 ادنپ رب همرمزوب یدلوا ( شنل )||

 ]| لون رسهع صعب واق ی وغف هير مدا یصعفا# راب دید رلکلم هنیرب یړپ څخ
 یهدنضقید راپ وق هللا ودنک م اللا هیلع مدآ ترضح یربجنا تخرد كرب |]

 ید و۶ لا هو دنکعع ی ییسکداو تورو هن اوج یو كارب ج وا یکی

 ۲۳ تم وا و اد هک یا تم رک دل ۶ ترالا ةهج نم هدايتد راد

 ازا ترضح هکر د روطسم یو هد هرتعم بتکض عب یدفلو قة ا

 نالوا لمکم هلی زو بب ز فرش یک« دنس هقراو یبات نالوا للکم هلتوقاب و رد ||
 ا|یدحوا هدنروص ع ص ندی | نارط هکن امز ل وش ییاس مالا رهاب تعلخ |[

 20ا كتمادو رخ تلاط مدآ اب مد رک ھا وا قیمت

 لوا هناع دا خاص یدلوا به اذ هک بهذم رب رس ی هدنتلا تلنک" یتتسا :

 || یسهمزمز اف ارب مس نوک | نا هه نمیعسا نا ندنرب رص كرب سس
 || ح و نطم نکیا مرکمو ززم هک یضع تییصعیهز یداوب لاصتا |

 ند الصعا تنج غارو عاب اوسحو م داو نالیب و سواط ےک مد رایدلوا |

 راب ا لی تاطخ ند وابج عام يانج رابدل ردنوک هیاتدا لز هرس یک ابتدراد 1

 هلباناسد | عو ی لدەرارق موب نی نص نالوایدانهداسف وب هکنوح ىدلوادراو|]

 ۱ ههک لا دف هاتروق ند هما اوا لتف كسلوا رهاط هد هر رهو هلوا یلاخح ندنوادء |[

 كيکوکن وسلوا ناشن ی اراقیا كس ردیک هدنق ره نوسلوا هایس لاخزدن وکو

 یدل ردنوکه نیمز یور هلتبوقع وب هیح هک می یدلرویوید نوسلروس هرارب
 أ ما اد لکان اع هایت سا بع ن ا کردو تعا
 || لق هللا رافكر دولکوسكميا لاتف هليا نال اکب عب یدر وی ارفاکلتقا|

 ۱[ 4)الدهرلثوا تاداسفرش ام یجدسواطیدروب هنزموم نتع رعوید ندکعا

 هتأذم اخ ةلتعاس ندالعا جوا یدنلایساجنو لاج یکلوا نیغالواسو اما

 ا عضو رهویم الت ضیح هاع هام ید هاوح ترضح یدللاص

 جو نادر Fre اصو صح سانا مح وو در رد نالوا نيف 4 :



 لییزوب هلیایرالبب اید یدید ردجابالارهاب تداعس ببسوب هزکناپو اقب هنوب
 || هیاوح هرخالاب یدتباییس هباوغاو لالضا هلقب رطوب یدتکو یدلکیرادقم
 || ةرعش هک ان یدلوب هل ھت ینا ندععصن لوق هک ارز یدسلوا ردیا ثعزالم

 || ترضح ید ی رب و یدبیسودنکن رب یدراپ وق نس هنادیکیا یدراو هي هطنح
 طح“ فو مدآ ترضح دنمدرد دنحره یدلیق فیاکن یلوات بوروتک همدآ

 || یطاخ هد رزآ اوح ترضح ید بواب مد ث دوم ییلک | بولوا مغرپ ندیهلا
 || نالوا نايا هیلاراشم ندنانج ناکسنیسبمنم انیا هنب ز وس تک حش وہ بولوا
 : یدلبا هسلا ی دلن یرازوس نیسمرغاص تصار ی داهش درک ذلارامرام

 ندعشب هفدآ "هدعمرونه اکی هبحلوا ام اهیدرد یس هدحر جد همد آ ترص ح

 || رکزلب ورادت اخ هح لوق س: باک فلوم یدجوا ندروغاربهلحویدی ندنسهقرا
 | بولیکود ا یدبا هدنساضعها یاب اوحو مدآ هکرلفاش وف یرهوحو رللاطخو

 یصاعا همدا ندننح لها هک هد دماکسنه و دسلا دتسقف سالہا یدلوا لصحصء

 || كمآ رک بولوا كلاس هنپ رب ندناوع*فرط یدلوا دراو ةبلاوتم ییاطخ یصاماب
 اأ رورفما كرنیب «كنیدهملانأک اذکه نوپعصرف ندیناجرب یدروکیکرادت

 || جانرمم هل فوش لوا بو رد یکجا هنیزهدفرف قرفو يدليوس نيز وس
 || لامل او نسا دعب ترص كنلحو كجان نیا مدآاب ید هماج نالواروط
 | هدنرل_ةدااق نابرع اوحو مدآ ترمضح هکردلومنم یدرابا یسادا هج ام سلا لا

 اأ بوراپ وف یتغاربب یکیارب رایدلرغوط هب یا ةردس ندایحو باج لاک
 || یدلراص هن رر ن دسطابتحا لاکر حش لوا نکل رلب دتسا قلی تروعربس

 أا رابدراو هک هتسخرد یینقره هل رطوب یدعریوقرورب هرلنا ندن و اکشم لرب
 نکشلنا تاستتحاو ابا ندن زودنک راددم ریو قرورب هرانآ نه رک قاروا

 || ی دمری و ینکر ب یسیرب هک الاح راب د راولب بوبالغا نوجایقارب یکیارب بو روک

 || ادنرب هدلاحوب یدمر وک اور یعالوا سر داب رف نکا رودص نایصع ندرلتا
 هل رص ان السف هکرت زمو هلرت اس الف هللا هارعا نم ینوعضم هکیدلدشیا

 | هل وا شا نابرع یا عتو هن اسس قح هکیرلیصاع لوش ینعب یدیایسرابع
 هر وهظ کو دیا قبح دو د رم هکر راکهنک ل وشو نم هديا رتس هسیک یتروع كلا
 || خرد رجا نکیآ هدنلاحوب رم هدیکهنش ط با تنواعم هرانا هسوک هلوا شم
 مرج الو یدسلوارسم یرلامرب وق قارب یار ن دنا یدلبا جر هرلنا

 بولا 6 ان ءاوح یقر و ه اد 9 مالسسلا هلع مدآ ترمضح کر چ وا

 ا ی کا
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 یدر رولوا ن نیس هب ب اوحو مدآ هر صو مالا لع تر هجا تج

 ا او تب ل خ بوک زوم تیوف# نیغلوا هتشرف هم اک هلا | ادا نسح |

 هبح هليا ادا نسح یدراولب بودیا دا اش هسعناس قوقح هک س لبا یدیاشعا | 8

 بان كن رب يح یدلبق افخا هدنس هرا یراشیدی وعلم لوا ب و رتسوک ًاضر

 مرج الف ییدلوا فو ءان هنع ودنوط ماعم هدنا e EE قلوا اب رهز عبنع

 نینحو نیا یدراو همداروضح ع هدننروص عدق شدی رعد رب 6 تااص ناطش |

 یسبلبا اوحو مدآ هدسنلاح "یدابم یدروط هدنوشراقهلیا ن رق تمالم هیرکو |
 دیس رابد روص ویدردن ثعاب هکنیناو هب رک بورتسسوکم جو قفر رایدطن |

 رو رس د A TR اهر E نایت ی ر و رم

 شن تمالسو رس قیا هلا تاب رش و داد کم
 یدعرس تایح بولبردنبا هبایندراد ریس رووا حارخا ندهاکتهز وبرخا ||

 ورع هدا ز ندیگلوا یدید ریسر ونايف ناجیف هلا تاعیانعو مر هيرا

 تجرم كناوحو مدآ ترضح ی هاغارفاو هلیاوبر و هلیح ضرع بو ھا |
 یدرکه تج سبلبا کهدنناوررب یدساغاط نررارکح هک اوکه لبا یشن ||
 هلتر وص افخا هک ات یدل که دنسارا یرلشبد كن هیح بورک هنکش ےر ||
 اصوصخ یددبا هدنتنبه هود ی ییغلخ كن الب هدن امزلوا اما یدریا هنیدوصم |[

 دجربز یرافاا ترد یدیا هرزوا لاجو نسح هلت اف هدنن ایم تنج باود|/

 روفاک ین اسو ا یارو دز یراز وکوندرجا توقا یاب وندرضخا ۱

 ردب رد هدنراویق تنج لیپ شعلا زویجوا سبلبا هحهلوفیسارع یدیا ندا ||

 هننوشناوحو مدآ یدرکهن انج هلیات واعم كن البو یلالد كسواط تبقاع یدلاق |
 تامعا كکدود لوا یاثج عاب ئ داو یدلشاب هفلاحرامنم بو راو هل ر نیما

 توئوط كنهآ ید هیح تح یدردنا ےن یس هسکو بر رفلد نااو هب ع

 ی ران اطاو تامل رادلکد یراذوب هک اوحو مدآ یدلوا هر زوا ینغت هلبا رامز

 تعانق هفلان_ا رادقموب نوک لوا غن تلالض سیلبا مرجالف رلیدلیق ب جن
 زاس هن یس هربا ۳ |صد هز اغطو نایصع یدتن

 یدالشا ید هغازاسرطاخو زاونلد صوصخحات یدلک هثراته ید هليا ز وسو

 هد ذلک ی جوا هصلا # یدلف هی رکر فاو بوقاب هرات RS یر

 هدنرلکدید رد هلب وایلب جدرلنا یدید ٭ ةرهشا هذه نع ایکیر اک انام ۴
  Eڪڪ ۱ هحریدقت نککودی یتوباماردجار> | ندهعنر ادیک كنو تبقاع یزرسیهلا دا رح



 موسس
 ۱ لصتمولد رد

 بو روشود ناص رف هرکص ندکدک لی ز ویجوایکیا یدلشاب هی هلبحو رکم
 ل ال ضا یرانوب هه قیرط هن اا بویل وب تصخر هلوخد یدرولک هی راوق
 هنج بولوا لے هرخآ لکش هشلوفیحاص لیلا راونا یدیارید مسلبا

 ءا_ملا حنا یدل وب لوب هکعا هلاکم هلیا اوحو مداو یدلوا نک ی سرک
 نکی ع ونعم هليا یهلا منءندلوخد هک ار ز یدلبارکم ندن زو اوغاو هسوسو

 یسمرک لیا مارک او نا_ حا رابضمباماف یدلوئوطسایق فلات یسریکه تش
 هب ادر راض مب وراشعد رد وقومریعلوخ د هلبا هلبحو لشق هسخوپ یدیا ع ون
 یدل ب و یدمر وک کود رک هل یفیکن نانسج هن رخ ب و رکه نج بو ړکه ناکش

 اجر تنواعم ندسو اط الوا ماندب ناطیش مالک ل صح *#ر لقب قیقحت یاوعدود
 | «دمد وب نکیار رقم هعدتسم تلخو توخاو هعدق ق وقح هجنوب هاکنس یدلبا
 هنرخر اسو ناوضر رد ٹاک مکج هروکی شهب رازلک نیمزال و! سردا رف اک
 هه اوف رایضعبو ی دراولبو یدید نیسم زی وف هنج یب ندم وط نانج ا

 ۱ مسرک هتشپب هلکتصخر كنس راو هن بودیا راهطا یوادع همدا ترضح

 || هجرک ۱ یدلپ وس ویدمسلاماقتنا ندنا بولوپ یمودع نروشود هنلد ملی وب ی
 قوفح بولیق مر اع ون نکل یدلق عانتما ندمریو تصخر یی ودنکس واط
 | بسانم ارادت دن اجرام نحب یدلق ولس هنقب رط هح اہم ءانب هبهقاس

 || كیمرب سون ام هیاب وط "ریش سواط هج اوف هبنمن بهو یدتبا تلالد هنکو دی
 | أعنف تر یذلا ج وتلا تان نا هج دلق هزاوآ هک دانو اک ا

 ۲۱| نعد ىدرا وس قعموهفم ادمرس دا صابر نمحرخاالو ادا نالا

 | نددلخ ضابر الصا مدلاق هدن انج مین هلا هی وطراعا 9 ج رادجان كالمرب نب

 | دوخا و نط رش هللا ءاش نا یدرلبآ ادا یمالک مدلوب دمرس رع بوییقیچ
 ندتنج ینا ماج ارو رغ مالک لوا تبقاع یدرا لت هفک | ینس هلک هللا ةياضب

 هپ اد لبارم یر وټ وا ندایمو نوکر هموج رمو نوعلمیک ل بزازعیدت راغیچ
 هات هلج هدبا نتاذ فرش # هار هه تالمرب هسیلبا هملوا ( ه:شنل )یدنلبق الت
 هک استفو ٭ هاش قوش سفن لوغ رونبدیا 99 قولخم نالوا نررق هلرمار

 قوفح یدتبا هد هماجرف تلالض بح ماند سبلبا یارا یکودتیا هسواط
 هتشرمس دیر ام نوسفا هک ات یدلیوسس وید ردیلک» ندن اسبجاو تیاعر هفب اس

۷ 

 لوا یفلخ ا باس هل ذوب مب تودنا توادع همدا تر

 ںیم روکنانح هن رج اسو ناوضر یدلبا نام هدن رعایسلیا یدلوارت و

C9 



۷ ۲۹ # 
 | تیپ سس سو سم سوسن حس سم سحر

 بیز لاک دلخ هرصشو ی دیاراشاف میطعت دصق بودی سالجا هنردص كن |
 ندنسوفروق یهلا طه“ مدآ ترضح تح یدیا عقاو هدنرا وشرق قاچ هلشز و
 صوصخاب یدیا زنا زوجت هلی یخ رظن اک | ید رر دنود هبناجو ربی زو
 برقتویدبا شطب نکودیا مزالدعابت هلتهج رههرکصن دنعنم هلبا ی قم اب رعت الو
 یدبشلق نامذا ینکودتیآ اعدتسا یباهتشاو صرحنالبق بترت هوان هل بدن
 یس هلبنس هطنح ییصا كن هر لوا هحخاوق یدمرت یلع نر دست انالوم اما

 یرهزاد هسطنحو مزواو هما هدنز هویمو یدیاراو قار وا ندنولره هک یدیا
 كبه رتب یدنکرب رهو یدیا رادوم هلبیفیک لسسملا نم ىلحا یراتذساو رامشیب
 هدنصخرهو ادب یدی هک دیا مت هرصهشر هلی و یدیارادیدب هلتئبهولکد کرکوب
 شرق جوا كن هلبن مره یلوط هکیدپا رهاظ یس هناد شب هد هلبتس ړهو یسهلبنسرپ
 ی هدنحا یدرپ وق هلبنسرب ندنا م دآ هللا يص مرج الف یدیا رهاب هدنرادقم

 چواو یدلبا لکا ایت یلعو هيلع هللاتاولص مدآ ییربو اوح ی رب كر هناد
 یدردنیا هنب زوپ رب یرلنا مالسلا هيلع لی اربج ترمضح یدیا هیقب هک یس هناد
 هدنیمز یور یدنلیق هع طق زوبتلا یرب ره هک یح یدروتک همدآترضح هرکص
 تنج نکل ید هر وا ندرلنا ېس هلسج هک نعي یدلوا لصارلنا هرلبادغب نب
 ید هدنس هویم هليا اوهو بآ ریخت یدلو هداد یماقودق یودکح هدنغا

 تاب وبح هداند غ اب نکیا ند ه ذیذل هک اوف هدنا یدلوا لصاح نوالح دنا
 "ره" یودلبا لک | نس هئاد مدآ تربضح هکر دلوقنم یخدوب یدلوا ندنمسف

 رها هدنر زوا لوپ كارانموم ندیا هجون هتنج هليا ل ابضتسا هدتمایف موي هر
 هاکر ظن هک الاح بولام « دبل یتوارطو تفا طل مدآیب نرو کره بواوا
 لرلثا ماظع هک الم نیکعک نوح تاب رشت هلیا یراتعلخ تنج هیادخ
 ]| ضعب هی راقدلاق هقب بواوا یک هتفیرف هلب وب نکردیا ماعا هنلایحتتسا

 | بونادلا هاب وب «دنل الخ قیقحص یزککو دیا دلم نولوا لخاد هدنح و هدنلاح
 سر دا ید مول همدا ترضح نکدح كالذ عم زىسرولاق توقأ هب هطاح "هرس

 مات لیمهنقب هنقبهنیرادرا راهبید زو هدیمول همدآ ترضحزب هک اساع هدیرطد

 تاب سشتوب اوحو مدآترضحهک انفو راهدیک هه ترمضح بانج ار هرتسوک
 تولیروس ند هح هاکرد نکا برقم دیادرب سالبا یدلاو هدتج هلا اپتا

 یدلراقح ندنح بولیروب # ےجر ك اف ام جج رخا ل نديهلا بانج
a TEN 

 4 ترمضح %



IE) 
 دوا مجفو له رد e هما ت ا ت ن بو س

 | یربم لس رد دب ید أ كن ی اصن قح ہک ردمولعم همش رلمحاض ملس عبط

 هک ال عیج هدعب یریذپلد د اا یودنیا حور ےن ندو و
 : اه هب

 1 عصر رپ رسرپ بو ردسیکی ار ون لیاک ااصوصخ یرفو ییدآ بو رد سا |
 بصن هنلع ءالعا كناو ام تلح هدغت یرب ود اماغ یرلکوک بو ردنب ههذمو ۱ ۱

Êلکا یردسشت یلوز هی ابن راد « رکصند لیتو مظعت هلهجو وب و یر مع  | 
 ۱ ندن : املا هلاع ین ار هاب هن اللد نالواردانص « زدیرلق دروس ین ند هرحس

 ]| ضیضح ندامیلع "ورذ هلبا طفل او طعبها اسال هن 6 داح "هلفاصع لزاتم
 یعود لوا عفمو نوح مدآ تروح صوصخلا يم یرصت دیسک هیات ها

 مجزا نجسزا هللا مسب * بولق مدسف عضو هرشط ندنانج باب هدلاح أ
 ۱ ومع بقرت هدنن اکر هفب ےس ءا اوب مالسلا هبلع لیربج ترسفح هدک دید

 باس طخ كلذ عمو یریسخ نوید ها لجل هفمغیچ >راهنز هليا تج صو

 نامز دس هب نوشک ر کل اب ید وف هلوا عامل اریجاب بولوا دراو یهلآ ر

 یریشدن یرافد روپ نوسیالوخد هب هلبا یدالوا كب زوی هرک هت
Êلئالدربعن رمشم ىب هلا تاقبقدن هوغموب رازه كنب ااکح قابسو قابسو|  || 
 || ره اظ یو دیا ریکو ریغص عابط غ وطموریفغ مج بولق لوقم یربعم قیاقح ||
 ]| یبناسصوصح ز اوب لوب سبابااک او ز الوا مون هدننج درحم نکیاتسمو|آ
 اا لافولیق هجن وب و لاقو لبق بب یراکدید زی وا هنیربدلخ نیلکت ند ریش لک |
 ا ردبولوا لزم نوح ا كجچوکب وتقر ( هذلول ) ردلاع تال اخو ماهوا ضحمإ

 تنغر بولا ےص هک _ یدآ ê مدا | تاذ لیصاح رد هعز زمرا هکناص #  2

 هجن ون مالک لصاح ان رس ٩ رایدلیا دلخإ
 أ یوزر بویلوا ند تحت ییارخا هدنکوص ردشلوا همدا ترضح هکراتفرا

 نیرف ییاتن لریقوتو كسچظعن یکلوا هجریدقت یغودلوا ند هنجو ندنیمزآ
 اادج تصخر هنوعصم ل وا هدنس هعااطم دلرهحو ردو تبسن نوا ال

 ككلذدعب ردقتراندنز هببیعماهوآ یرلاطخو طعبخ كلراندیا لولس هتسوا ردقو|

 مص یعزوب یدیاوحو م دآ ت رضحیارب العو لج یوح هکر دلومنند هبنص نر به
 هبا تش زو بی ز هد وع قرش او برضلا نیب ام هرک ید یدلیا اد هعاق|

 قالی ز وب بام كنس هما یکباره هک یدلبا بصن الەم ن, ر زرب سرب ادب

 7 E al St e el ت
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 یاب ردر رقم کیدیارب رج نانوا ی ها ماب واز ۱

 : | مدآ ترضحاص ومو یساضتفا یساوفو بآ كن ده غاب بوب هلیروص یهدایند

 || صاع نا ییح ی دیا هدسنفاخ و نول نسحا هلبا یماعدنسا یب.رق كن اوحو |
 |١ نسحا ىلع لاعت هللا اهقلخ اهلجاو اهنسحا ام ةرهش نم اهاابف) ىرلترضح ||

 ۱ یدشعا تلالد هاتف اطل یرلقد روس ( دنا ف هروص

 4 مالسلا هيلع مدآ ت رضح هنج یف فالتخالااما #

 كن و اکا یدم عرش ءالضفو ی دجا نيد ءاطع خ روم هاش دن واخ ان الوم

 |یکیدرک م دآ ترمضح را هج” ن دنیعباو هبا ھ۴ بونلواریطست یالتخاهدیایو
 ناوج یدلکد یوألا هضج یصجوا لهجو راشد یدیایو أم تنج تنج
 هدنلاح اوح تملخ و قیلکن زارنسحا ن د هره" لک | عی راشعا

 لوپ هلوخد كسسلبا نوجا اوغاو لالضا رایضهب نسوا ضرام مون
 یسلوا فیلکت « دسننج هک هلتسسوپ ردیفانم هنسلوا یو أم تنج یسلوب
 ودر دین ڪڪ لل د هش الخ لخاد اک !سلباو یس هک خم وا هال او

 رخ وید ر دش زاب هلهجووت ین د ه دن اروت دوې ءالع نح راشعا یقیفح
 ناجم نح او رپ یب ناعبط ےک ضمب یلاثما كناو یبحم نبا ندالع کنن راشمرو

 هلوا شعا قلخ ناشن تشہم ةتبنجر ن انجل ا ی وس ناما یارب ی امعتو ||
 ندناکم سدف غارو غ اب لوا ید یبارخا بولوا هب رم هدنا مدآ ترعضح

 یامرف كل ندککوپ یب بولوا نفاوم امر اولها تاب هوا شلو
 عفنیحرب ند هخشاش لابجاب ناکرا توارط هضور لوا نوعفلوب قمح یتومطمو
 طاغو طلع زدراشعد هل واررمم یکودیا « درترب نا یا دوخاب و هدر نایثبلا

 یم یط رح كمدا ترضح بودیا طقس یی راتعیبط كل بک هلبا اطخو طبح

 مرا غ اب رلنا یسمردنوکی مارک دالوا « دفدلیق وزرا تنج روکنا ب ولوا دنشم

 بولک تسار هرانا لیلج كلم ضعب و لب ارزعو لب ارب سج نکیآ رد یک هبلط
 نسل اویا ماما یربع ندرلنوب رلشلت وس نیزوس ردلیلو هزهاع دموب یسردنود

 ةهضو رر هدیطسلق مالسلا هيلع م دآ تنح هدناک م ان هعماج "لوسا اراق

 مدا ترضخ هک ار زراشد یدیا ماعا ر امو E ناتسل و ماقم ىلاع
 قتلوا نداو ام تنج جو رخو لوخد هلغلوا نداند دعاوق یساوا یهنمو رومأم

 ۱ یاصنا هلک * نت نوا اما رک اس رد یزو داغ
 یه ۱ نما gege aR _ A ARES رج

 8 7 ندنقی رط #۴
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 نوا مسو TTS ید ہک اضرف دیو بلا ھم ممخ ن نروتک

 ںالک ك لذک ردو سست ما | قلواصالخ ندنزکور منم هم لماع وا
 توق هک نیم | بو زا هلت ۲ ارا بآ « دعت بوزاب هتشطرب هلن ارفعزو ت-شموآ

 شبا کر 4وارهام هد نط هلبا اب نهذ تدوحو رداق هي هدنفاح|

 Sa هلا هاو E هسطح و و وام[

 هدشن امز الص ینوکهعجو هلنروف ید هسدآ ر وه٣ هع اراک قلوذاجو رکمو

 یس کلا دناو فب رس تا رب هدنکر پره بولق زن تمکر قلا هر

 ۷ > دکدرب و مالسو هیوقواهبطخوب هرکه واو تلل حرشن ماو|

 هب وحش وا قلخو هروقوا بویقوا هنپ ر زوا لفلف ضاب هی ادرب قرق ی هبطخو |
 جد هی هشت اررب ررب هلن لوا ه دقدراو|

 لصاو ها الع یف ودنک هلک بولتروق ن ددنب هسنلوب دنا ینهآ هدنب و هنلواا

 یدنلوا اتکا هلن ایر ادقموب هدلحوب ردقوب تباه هپ هبطخ صاوخ هم و هلق
 رات ءو دعونتم هک اوف راددرک هری چت هک اوحو م دآ ترضح ه.صعلا 9

 منع نده رش لک ی | دا ,نانهلق لما قحر واو لكا ندنسهذذلس

 ید ایا دغی هر عش لوا هحل وق ن نک راک ءالضفو نی رسو مرک | هکر لیدلو وب

 یدلوا هایش هنلک | یءدنح قلوا یسیلصا یادع ی ی هداند راد ج

 لرشابع هدایت د تابارخ ید ا نع مر که یکیعک نیا اس یههوا

 یدلو ر وفص ندنراهمر دنص یهل ا صا هلعنا نعال صاح اە څخ یرکا|

 بودآ تروه رس هلا یک یارب رعا را شع د یدیان ت تخرد باا ضصملو

 لب ىلع ب تلاقلا هللادسااما 0 وسول دردررعم یودیا لوا ندم و .دراد

 هاب اروفاک هبانوم هن اک را شمر وب یدیا روفاک هر هه حو ہللا مرک بااط ییآ

 هدرانید_یدیارپ *رهشرکا راسشمرویط ه-فلخ یروتسسموب رولیرب و روت
 هکندنا سودر# "و رب نالوا دا معنکل ردلخاد ام هللا ضر ساعا

 ع2. ر اها ردلماش یتهلاحم امو یرلکدیدر دلصاح تنح ۰ هسعوته هک اوف ٥ دنا

 هدنک وصیلوات کز یدنلق منم ندنلک | یصهویم كن *لوش که اوف سنا نا

 عضوم تنج یدیالکد یک یرهورم واس كنج غاب یدردیااسطتفا ث دج
 ىح د درلشعا هدحوت وند یدلرو تصخر دا ندلحا ییدلواث

 سې اقا ذکر شح وب اما ی دردیا اما نت كنا ی دیق سبقت ۱
 | مس دن ی ]ذم هلا یتا EES دلا ثادحا ناکما ن ق

 / دهن
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 یدروص هرلکلم وید ردن یرهم كنوب یدروط رادضمرب مدآ ترضح هللا یم
 یزوج نا اما رایدپ د ردت اولص همرکس | دم حور هرک جوا یخدرانا
 همدآترضح رهمالب یمودنک اوح ترضح هر زوا ییددزاب « دنارخ الاهولس

 هکر دراو خب ییراب یدنوطزوپ هیرضح بانج جد مالسلا هیلع مدآ یدمر و لا
 تاولصهرک ی رگ دهللا دص ند 2 ترض ح م یدلیوس وند مريو هنمان رهماک و

 ۱ هبلع هللا یلص مل اعف بودیا لانتما «مماوب مدآ ترضح سا یدلروسرو

 0 حبس یجوم بولوا بوس هله مرهم یدرب و تاولص هعفدیرک هنبان اسو
 ردو هن رشه,طخ لوا یدنوفوا حاکنهطخ هکش الملا نیب هرزوا قلوا لیلو

 a مالسلا ایا مدا هام %

 یناماو ید_یبع مهلک قلحلاو یفادر هاب ربکلاو یرازا ةمظعلاو ینا دجلا
 اولدتسل ءایشالاتحو ز دقینا یوسروییبح دغو ینایلوا ءايدن لاو لسراو

 تجوز دق ینا یناوعناکسو یشرع هل جو قکنالمااودهشا یبنادحو ىلع
 یعبس یادصیبع مالسلا هلع مدآ قردق مسو قآ رط می دبل اوح ییما

 4 كل سال هدحو هيا الا هلا النا هداه ےب یسرکلاهیا یهو یعیدعو یلیلجو

 اب رفت الو اش ثیحادضر اهنم الو دنا كجو زو تنا نکسا مدآاب
 یاکربو جرو امکیلع م السلا مث نیلاسظلا نمانوکتف هم

 هک لامجالاییع مالسلا هيلع مدآ هربطخ حرش #۴
 ترطح رادرکتلاسر ءاینا رالاس هنعهقا یر رابخالابعک رابخا باھ عا

 ج وزا نيب هغب رش هبط خوب هکرولیف تیاور ن دنيا نج راوک زز دم

 هب الز قیدص فسوپ ترضح هرکص ندنعءاو جاودزا ةطبار هجوزراو
 هح رب دعن و یدلف مزج ءاشدا هبطحو مرکم ل ارج خد هدق دنلواد_هع

 بو زا هند ردوهآ مرحالق ی دلوب قمح کودیایس هے ہطخ لیمغس یکتا

 لبا اےر دلو كکرا هلوا | لسمو بیهم ياللا نیب یکن از ریش مدا 7

 هروګا هوت اځ نالوا ابا ی جوا یلج هزا هاا كتشط هلایرب مر درم

 النيم هضیحرک ۱ هوا لدسبم هفجلعوا کرا ید هسیاریق یلاعت ها ةبانعب
 || ژ هلو اش بولتروف ندراضیعلوا اطا تاوادم الب زا هروتک بو زاب روا
 هوادع هلنرفانم یراترحم هک نحب هسلوا ین اکدنز یسح هدننایم تر وعو رار او
 || یکرکشو ریش رل ەر وتکب وزاب هنس وپ وهآ هلب الکو نارغعزو كسم هسلوا ل دبم
 هدنسوزاب ل وص بوزان رادریاغن دوخ هدسان هنسلادقع هلوا ادب جارما

 + نرونک #

| 
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 | تحارتسا بولوا لاحرب یک یانغروپ اعو بوبا ن دنلالز راہنا بویلبا لوا |

 اوح ترضح نکا ههتضارف باوخلوا ید زما رادقمرب هلکعا اضتقا

 ترمضح هکر دروکذ م هدیناشاف صص یدروتوا « دنجوا یئاب بوئلوا قاخ
 اک اید هدلاجو نسح یدنلواقلخ هلیدف یریارب ماف كمالسلا هبلع مدآ اوح

 یرللا نوع هولج هلبا هوشعو زان نوزوم یماچ امسال ی هلو «دنهب اشم
 ادي وه هليا هنیر ز هنبسو یرالوف اد هلباراهراوشوکح صع یراغلوق انحم ندنردق
 ر رة هسلا ع م نی رز جانو ررگمو عصیح یزدنبو زایو رهو یرا#اخ
 یدلح كناوح ترمصح تنا ر کیا هعالسلا هيلع مدا تّرضح هحو نم کاخ و

 یراتفکس هاظ یم المندمدآترمضح هدملک وار طء یس هر شب نواو نصاو قبر
 "هل بلحرب رادوغ هلجارم تګ یسودنکر ای یرازوکر دانم یکودیا نیلو مر
 یدیا شلو اراوازس هنیسعتو دنسپ یوضعرهو راتفک زن لبلجو راتفرنوزوم
 یدروصوبد نسپک نس یدروکن اوح ترضح بونأ وا مدآترضح مرحالف
 ید ارب نوا كنس ی یراترضح العو لح قح مکیدتفیچ كنسن جدلوا

 هکس# الم صعب هدنلاح ون یدرو باوجود یدشا قلخ هغاک !اکس ین واکب یس

 ردسمآ ممارایدروص وید ر دېگ یک هدکناب وپ مدآ اہ رایدروکی یاو ترشح
 ندیح یعب رداوح « دنراک دید ردن یم" ار هنروهیمن ر دشکاوا قیلخ نوجمامن

 [| هیاوح ترمضح یدیدمروسرلیدبد نسیمروص یقوپاد یدریو نیاوج ر دسشادارپ
 مرموس نکیادرذم تبع فعاضم قاعضاهدنبلق رلیدید نسبمروص یدآ هذن
 || دع لوا كناوح ترضع قوا ع وردو فالخ هدنرزوسره *لراتروع یدید
 اوح ترضح نیسنمولاما هکر دمولعم « دموطلا ی یدنک هرو دص ن دنراکنا
 نکیارادب ی دنلوا قلخ نکیآروب وا ن دنساجوع علض كمالسلاهبلعمنآ
 یلأن م وع نوعنا یدیاررقعیمهع | مات كمدآ ترمنعح هسساوا شلو نلخ
 یدروبب ( كلجال كنم اهتفلخ كنحوز ه ده مدان ) هدسمد یدنلق هدارا

 یر ووا ندنع یو هکر دکلام نالوا كناح شا ار اد كللالح تنس وب یمن

 یودیا لالح هيو دسنک فرصت ود م دنیا هدارا یتسهلوا كنعح مدن ار

 یپرا ځد لوا ی دلروصوند م داب نمار یسعب یضرتا يح ی دل وبط

 نامهلوا نکل یدرب و یباوج مدل, مع ةرقو علو مد ینوب مداواینمار
 3 رایدتپا مادقا هئعزم هکن الم هک الاح ی دن دیا داره ترشابم بو دازوا لا

 مرجالف رایدلبوس وید ها نسوه ییاخاتسک ها ادا یب رھم مآب مسبا

 ا
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 بوریدنب هني ر زوا یرازوموا اا ردیراقدردشالوط هلقصا ناب پبونلق سالجا
 مالسلا هلع لیئاربج بوریدنب هنوچم سرف افلا ر دی راکدردنبارود هلیظهن
 || لج بوئوطییاکر هدنراسپ و نیم مالسلا مهبلع لیفارساو لیاکیم ماج |
 هلناج معو ردهدب رفآ ندرفزا شم نوی سرف ردپ رلکدردتیا فاوط یرلکوک |
 صوصا ىلع ر دفولخت بک عرب« دیربهلحانج یکیا ندناجص عصرا
 صصف یودیار ظتم هنک ار بولیدارپ مدقم لیزویشب ندمدآ ترضح |

 ضاب ربونب هنوپ»سرفكمالسلاهیلع مدآ هچرک | ردقوطنمو روطسم هدیناشاق
 دلو لوا تداوخ ترس واخ هدر اوت بتکرفک | یکی دا تاک ناجا

N - ه OEE 

 بر شاه

 هرکصذدقدلدارب اوح ترصح ہد ےب اشاف صصفاماف ردروله ہم هنر وص

 ةقانراوح ترضحو هنو ي” سرھ مدا ترضح قح ردرو گم ذم یس هل وا

 هقانلواو یکیدی روپ هدرآ یس بلحو دک وا هنا صو یکیدن هنوغ تلالج |

 مدآ ترضح ردر وامور رح فید كوا قلخ هلفلروب نک هدستعاسلوا |
 فص فص هدناوصو خاص یدروشلوطیتاوع 4 نبظع هنوکوپ کم السلا هیلع |
 هلرهید هلا کن الما هن اکربو هنلاذجرو مکیلع مالسلا ھی هک: الم ندیاربس بوروط |
 1 كدالوا هبصو كلب هذه يح یدزردیا ماللس در ہو طعن ی رانا یدردیارود 1

 امد لامن هنلایمرسابع نا قانیم ذخااما یدشلرویپ ذيل موب یمنی |
 || هکوفربح ناو ردصقاو هدنبتج هفرع هک دلوا هدناح ناسمعن نطب هصلوف |

 | هک اولا دفلخیلولااما * ر دمیاشییدلواهداصسل نام
 تزضح «دصب ی دلدارپ هد هرشط اوح ترضح ههاوت ی سفم ڪا |
 قلخ هدینشام ھم ا مدا ترضح ه دتاو رر 6 ارز یدرک هنج هلمدآ ۱

SIERRA 

 ۱ دلخ باباماو یدنلوالاخدا هتج ولی ږدتباسالجا بیس هرکصندقدلواا
 لوص اوح ترضح ی درسعا « د لحم لوا را,دوق هرب یزی سس یک یتیدراو|

 || نا اما یدریک هتنج هللا یھلایما اصعیسکیآ هرکصلدنایهادارپ ندنسوکہ کا

 ||«دسننج قنلخ كناوح ترضح هجلوق نیسغم هضنو دوحس ناو ساس عا

 ی 3 و هی ANE E HF ت

 مزال راد اوه راب رب هلتاذ هرکصرادفمرپ ندنلوخد كمالسلا هسیلع مدآ یدلوا |
 | ترمضح هلل: نساجر رادلدرب هنوطسنا بوی ا ظح ن دةلزکلا یدلک
 ۱ نیفنوا هدسٌنح یتماخ یسلوا لالح لر رح هنعسه اسد یدنلواقلخ اوح

 || ندنهک اف بود فن یرا اب مالسلاهیلع مدآ تضح ہک تو یداوب عوفو |
SSE 

 هک لوات
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 هدنن امارک كناسوم یاضبب دب 0 یدرپ و لا یدعنیف اعم مدلوب سزتسد هرسوپ 8
 لقلاو نو تسااو دی ولوا ید 5 كع! لام ناسدالا لد ردرس و ف بش قوب

 نجاور # تشکنا جب دسنن ام نس هپاب بناررهلسیب بتر # مهبم ہد ەتکتوب
 افص 88 رکم یا لہ رد غر ہن کت آسم هلی ۴# هلیبهنیآ تملط راب راچ
 ىذلاوه # فوصتاع ناسغتحم 8 مدآ نالوا ها نص ندرانا هديا بسک

 سفن بولبق فرصتو تقد ضرع «دسنع رک ن €  دحاو سفننم جک اشنا
 قلاخ هلی ینوحهذم تیاده نبآ 4 یسور نم هبف تضعنو وک دارم ندهدحاو
 مدآ تاذ دارت ام موهفع بو لوا لسقن هرهاظ ندنطاب دوخا و قلوا داسع

 نالوا حال هعبط دنر رقت ریقحوب دوخا و قلوب نیعن یودیا د افتسم یسلوا
 كالول كالول ۴ نالوا یسدق ثیدح هک یھ نعلق هدارا هللا بح تاذریعرمس
 دک ىلج ال كتفلخو كلجال ملاعلا تعلخ # هلا ینوعصم هع ء] الفالا تقلخ ال
 یدڅ رون تاذلا دوصعم ندهدحاو سفن تولوا نیلداع نا دهاش نوش

 " دز رس ی یدوج ری دوجو لد و هشم مرکم ې لواو قلوا تباث کو دیا
 مانع نی رسفعو مالها ءالع نالوا ماف ج احم ماکح بولوا موس رح «داق

 ر دلّوسو لومأم قل رو اما هلباهمات تبغر نس هعلاس طعم ماهتسم دعوت
 را خان رحم نیم دو راتفک تسار نععج را | تیاده قیفدو هکر د دما

 باعا هلداسح نیزمحا یو ( هثثنل ) ردلوخدم رغو لوبقم « دنروضح
 هلرفح یک مب ٭ هسض اعا نیع نوسکح هعفص نیعم ىكل ص # هضارغا

 الکل صع 8۵ هضایف یف لاکر انوا تست قیطلوب ۶ قیشحموب رانو همن اص

 راتفکو نینمّومو رارحاو دعو دولومره كج هلک ل د هتماسیق ثاناو ر وک ذ
 نکبارینصو لفطو ناغوط هدلاح ینیدلوا تبمیح دوهشم قولخره ندنمسق
 3 یب اولاق 3 یدلزتسوک هعالساا هيلع مدآ ترضح دوج ولا یو ذره نالوا توف
 لناکیمو لارج هدع ي دوا ذخا ق اسمو دهع كرا لا یناوج

 مركموززعمو برقم كلم كب هجنو مال سلا مهبلع لار رعو لیفارساو
 ول هع اق عصرمزوی.دب ندرجا توقا ه دتباور رب ن دصلاخ بهذ لیلج كلم
 یرادقم لب زوی بودیا سالجا هری رس لوا یمدآ ترضح رایدروتک رب مسرب
 هکن الم هرمز هرکصن دنا راب درب دنبا بس نیب است بورپ دا فاوط یناوعس
 هفی#ب همالسلا هبلعمدآ بودیا لیوحت یتیرازو ن د فرط شرع مهرساب

 هل وق رابخ الا مکر ایدلوارومام هغی هدصش"بو روک یتتمارکو امو نسحو



AR $د  

 نوا ماتا تن فوانا ات را هلوف وب میو |

 ود مورد <| ءمس ییاتمو دهعوت تودیا لتزیتراب 5 باوردنوکر )رخ

 یباسسح كزودنک بولوا ارجو رشح زورو ییراعلوا یلخ یرخادعب 5 1
 نمر هکفدلق هدهاشم سیر دلباتدامش یتدران یوبل یتکج هلیروک

 دیعلانیب رابدیدردق و درعلاضوا زنم هل" | یرمع اتت نس رز 3 را رو نسر و

 رليدلو تم تمشمو رب یغ هلا نابز هماخو ناه د تاود قاشم تعح نالوا ترااو | 8

 نالوا ضرع بومی ندنیلص هک م دآ ترضح نالوا هللا نص مالک ل صاح |[
 ندکیناج خاص ه دنباوج یدروصوید ر دراچک رلنوب یھل | یدروکی تاب رذ |

 ردرلعح هلو | لخاد هعنج بولوا قر شم هلمالساو نا ءا رلنالوا ضابب ییلخ ناقیج
 لوخ د همه ب واوا تلالضو رش بای زا رنروک هلداوسسابل ندک قرط لوصو ||

 كل هک ؛الم یدرونلوا ضع تادرذ هک هد تلاح وب اطا _یدار وسردرلکحهدیاا

 یغت هلماح دزا لاک بولوا هنن اج یرهظ كمدآ تر طح ابرنک | یراهحوت ۱

 دھگ میبح ه دک دید رار دارن هبرهط نوحرلز وہ یراب ی دیبا رار دیا :

 هلب روهط ل اک هدکر هظ هک الاح یو رونو ایفصاو نیلسرح مناخ هک كن یطصم |[
 هکنوج عهروک هدتیرونلوا برا ه د فدلروی راردیا رظن اک ا ردادی وه

 كمدآ ید رو هلقح صا ه دک دید مهدیا و EA ندنور ردکسح :

 هکنالمذش نکل یدتارکش بوروکی نا مرکم مدآ ت رضحو یدلکهتس هیابس ||
 یپراب یدلقراسضتسارارکک نیفمالوالاخ ندرظن رلدتارظن همدارهط دنا

 یدلندر دراویرون یا ا لب یدلب وسو دردراو ی هیشندرولوا ید هدم هظ
 قیدصلارکبونا ر ون سد ی دلق هدارا نسهلک هثهاکرظن یجد رانا مرحالف |
 رونو هرصنبکهدناب یا قوراف ترضح زونو هنفامرپ هنروا هنع هنلایضر |]

 چر وو دریم ی راک دید قمرپ لر چوک ناشع ترضح ||
 و هیلع هللا لص نطصم اپر ون بواک هنغعرب ساب نعد هم اما بلاطیا |[

 یرلنخان كسنغمرپ شب نیما جلع هللا ناوضر ا غصاب ن, زکر اراپ راوناو
 ندمالسلا هلع م دآ ترضح قتل ذ هطنح لک | یدلوا امن ولج هدنس هنآ

 ی دیا رقم عمالرون ناخ یک دبشر وخ ههب مباسصالا نیب هوار داص |[

 تبصعم رر كس یدلبا لفت هی رهظ هسب هدنامز لو اما
 ANY ی دلر و تصخر ادج هغلوا روظن ه دنلاح

 9ہدا نخانشد ها شفوص هه تاوذ 9 مدشوخ یتراونراراج اق یروندجع# ۱
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 ۱ 7 6 26رو لوا ثانا یدیو روک ذ رفن یدب ینح هرکصذدکدلبا ||

 ا یسهصق تا رذ ضع هدقدراو هی وخت وا نوکر هدن اهن یداو هدنرابداو همرکم

 || یعالسلاهیلع مدآ ےلرابم رهط یرانرضح یلاسعتقح هک عی یدلوامقاو هدنا
 || رافکو نااصو نیلصم تان و ابا كج هلکهروهط كدهتمايقزور توبهخیص ||

 < مکب رب تسلا $ بولب سوک هپ و دنک تاصعو ر اخ هماوو نارس نلالض أ

 | مرجالف یدنلا یراق ٌمودهع هم: وم یمن 4 یب اولاق # هلبا لاّوس
 1 یس هدهگ یی رھ كمالىلاەيلقم دآ هلتردقدب و حول قلاخ ترضح

 || یدلوارهاظ یتابر ذ نالوا نیم باغکا هدنتفصول ول ضای ةد رخ ید هغیص
 || دز مد لی رادیدز هرطقرهلد دز مع نرد جوملزاهکتفشع ىع( هفلۇمل)

 اف دز مدآ ل دب وترپو تخادرپ هعل ف باشوخرد دشب رهم تبب رت اب لع @ ||
 || مارک الواو ماه ءایتناو مالسا لها كج هلک لد هتما بق موب یک ینا
 اأ تسلا # باطح هنسهلجو یدلوب العا هلبا ر وهط لاک هدا ضب تا رذ لوا

 | یدلبار ودصیراباوصاب باوج هلب اب را  یلب 9 یدناف هلنیمصت ٩ ےکب رب
 || نیکرمذم تابرذورافکن الوا ران لها یدناوا سم یسیرسپ رهط غص ہد |
 اال جلاو یدناف هراکشآ هلّتروص یتالط بولوا راد دب و رهاط رادم تلالض |
 ||یدنلوادر هلص هغ یمهلج هرگصذ دکد لژخسوک همالمسلاهیلع مدآ ترضح

 اأ د هنامز ىح هنلوا قلخ ابن ىلعو هباع هللا تاولصیسع فب رش حورالا |[
 ۱| یسدقم هدنن اهل ا جات ینوعصم و کن ما یدروط یدانوط هد هبه]ا تردق دی |

 ||العو لج قح هکر دروطس «دسیجخ باک اما ی دلیا لن هنع هللایر
 || یدروصوبد میلکدرکملاخ ءارمع نی بودیا ناطخ هک کب رپ تسلا 9 یراّترضح
 || کب ان اولعا ) هدن رلاکدید نسنس نمهلاخیهرادرد هلب وا انبرا چ یلب یخدرانا

 || ب نم ولولو یب رشا نم فشن اس ناف اش یہ اوکمشت ال یریض ےکل برال
 || یدروب_ )ابتک کیلع لرمو قاذیمو یدهع مکنو رک ذب السر ےکیلا لسع یا |
 اا ناوج كرغا_ل برال انهت او ابر كنا اندهش بولکهباوح امیج- یتدرانا ||

 ]| نفاتیمو دهع كن هی رشب تافولحم هلقبرطوب یرانرمضح یلاسعتقح رایدرپو
 | رب ین هتتبشم حول وریدقت نیراتبیصمو نیرلفزر ونیرایجا هرکصف دنا یدلا
 || ضرع ےھر ماب ی اب رذ هعالسا هیله مدآ یرانریضح یلاعت قح هک ی یعی یدلبا
 ۱ |یدعا « دنرلک دید یی ران یلب ید رانا یدروب مكد کیر دارسل ه دکدنا

 || كرش اکب یی هسکر اون زر دفوب نکهلاخ زعم یربغ ندسخ هک ثللوا شل |



 یدلواو رقم كماساک تع اطا ندم در دیا یرخا یدما م دبا شاف قیقحت ۱
 ويد یدلو قة كغودلوا ىدمرس بو طفمو دود ضو یدبآ موم ذمو موصق

 || یرکشل هک الم ید لدبم یس هیکلم تقلخ تعاس لوا نامه یدلروس

 E SS j 5 ag aera ہو رک |

 نوةعو مجد و هتمالمود نوعلم ن دز وک یسلبا تفلخ ميغنو نالکره راتدلبا /

 هکر دروطسم ههجو وهدسبج باک ی س ۶۱ ابا كس را اما را دل شاب هت امش و بدأ

 لس ز وب هی ری ارم را بهم دی یا 3

 ۲ رابکتسا اهلصاعا لاک هماق تلاح یسلبا رلید ردلاق ن ۽ راشاب هک هرکصندقدتا

 ۱| هدهاسشم لوذخو ح و رطمو دود رم ید هدنز رظنرب نامز دعب رایدروک هدمات ||
 زا دا هرک ن دلا یهاتما طه تبشخو یهلا بضع قوخ قیحرایدلق ۱

 | رهاط نالرم هپ ه ده هدنن ان ؟ الاحرلدراو جد هده” ر یر خا
 اند هم ردود زوف هلم اکتسا لا نفد تروح ی رع ندنهاتما ی < یدذوا :

 1 4 نی POKORNY + ےک ار اه مون :

 ا یخ سومی ناو روډ ند « ده” مضوم هلیا یس افغ

 ۷ اسال یدلوا اوا نو رع»یجد هن [طخ نیدلاموب ىلا هناا كيلع ناو

 ۱ هرشط یی دلو نیمټ ید ی مهشا هک اللا نیب تونلق قو طم هلستعل ۱

 هنانج هنرخ ر اسسو هیاوضر هرزواكمانریو لوپ هنانج خاب دعب نم بولب روس |[
 | یدر و هلب # یتاعاط هع وب یدلوا اه ته ( هتشال ) ید ناق هش

 ۱ لفاف یدلوا ٭ داسف ن رد یت اذ یدلبا # دانع هدنتلج هلوا * ینادابعوخ

 + ند هم اد باذع تن یدلوب ۷۶ ند ها یال ۶

 4 نانلاو دهملا ذخاق لصف #

 أ ةرهاطلا « رهلتق ةن اكلا تادرذلا هداسهشب قانالاق مرکلا قولخانم|ا
 || یدلوا قلخمدآ ترضح هک هک اتو هک قامعتسالا ىلع ةرهابلا ةفالحلاب ةرهاضلا |[
 ۲ یدلف فی رشت هلیاتمارکر مفا یراسبم قرقو تمرکم تملخ ی اپ مسج ۱

 ذ هني ذخآ قاعصو ایر ندمدآ ترمضح یمهیلزا تدارا تان رترمعح یلاعتیراب :

 : مدا ی نم كبر ذا ذاو ۾ هکیدلوا قلعتم هن دابهشا ف ا رذ یءدییلصو

 كد مس ص € ےھشیرذ م هروهطنم 7
 1 “يعز اما یدلوب نفع ومع هح»

 ۳ ۵ هل وق یررط رپ رج نب دوم یرها كنیخیو ۱

ne 1 rR O mma 3 
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 : همالا یتا # رد هرهاط ی را ردشموگ ین اف کیک ة رد اد نالق هد

 ۳ تفرعم اق ردیسوکرب و ناسهج ها اش كکدید اند هاج * رداوخ لول پوپ
 ]| .دهرجستقو ما نی سقم لوک الکل صاج 9 رد الوم نرو هک اما و9
 مصا نکل ردرلشتک هد الح تع” ید ددر ودع یمح ردراا قافتا

 ۱ 3 ةرا صعب یدلوا هدنمد حور ۳ لوا "د دس هک رد وب هدلوم

 ١ ىدلودوجو هر ک2 ندنروهظ یلیضف كدا ت قحا یدریو رخ ندنساع*'

 || رکی وا اما یدلیق تلالد هپ اضعموب ی ابسو ین ایم كب آنآ کە د ءرفب روم هت
 ردےلوا هعفد یا هدیه e ترضح هدر ەس مارودصلا ءاهش لشامن

 ]< نیدعباس هل اوعقف $ رولوبعوفو هدنلالخ امسا ءابنا یهکیهدنناح لخ هرکرب
 ۱ هدر وأم قیفحمو رون نم رسفم هک الاح ردشعا تلالد ه ددسعت یتیم صن
 ۰ ردرلشعا طابنتسا ییانهمو ندتبا یکیا یک هد هروس یا ن سقم راس رد درفتم

 اا رد ریمم یرافالتخا جد هد هدست تعک تلد هفت لفاش نکل

 اک اتقور ردرعم ی راک کدتا تکمهد هه یکلوا لز وشب هل وق رارضعب

 و .دن ر تشمیدآ | ترضح بو ردلاف س مان ند هدح ه رکصن دک دک ل زوبشد

 ما رایدنلکا هدنا ید لییزویشب رایدلیف ید » دج راغب رشت راب درو کک
 یرجو شعا هرب بوع ج ندنج یدآترضح راتدتا سار مقر هکشامز لوش

 : ندرود نکا ب رعتسم تد ص ءو رايد روک س وا نفد هک اخ هللوم بولو ماع
 دوج و یی دلا ا ر دا

 | ود یمدكفزب رک اخ هروک زوک ن کیا دوهشو ت تسکح مسلطم منکر یدوحرب
 ]| هلوب عو دم رمز عاونا ب وب نکب هر اسطعا ناغی ایلاوتم یاب یززوکرابدشلفا
 || نکلرایدلوا باح لیا اوج € توم ا هناذسفن لک 3 هچرک | رایدشاکا
 | بویعد یئا یرازوک زونه ردنامز ا تست الا اذ_ه یا
 / ییح ردن اب رک هللا یمن امو تببصم كمدآ ترمضصح ی ۶ زوک ك کج ا

 | ثعاب ردراشلیف هدهاشم هلب و هدجامم 4ل سو ةف هنفا ی لص اعر ف
 || هدن اش اف صصق ردراشاب ینکودیا ندسفل راوکوس لوا هک

  Eلدتبا قلغ زونه یمدآ بودیا ابا ند کا ه ده نیمل ۲

 یهلا باطخ ہ دکدریو باوج هلتتوشخ وید مدلیا تع اط اکس رال هجنوب ن ||
 تعاطاو لاشما ند هك المو صعن ندنسس ه دملع قیاس بولوا دراو [۱
 کج هر وکم فن نهکلب وط تدابع كنسو م دا شاب یتفج هلوارداص ||
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 لف ج ىذلر و باس: تاغتلا هليا یردقلا لیلح ما # ناو مپدنا ؤو
 معو رهاط هب هکن الم نابعا ک هليا ینو رقم تبهوم نومضم اسب مابا

 هر بیس تفرعمو ملک فرش ید لوا رھاب ی رم كمدآ ترضح هلقذننو
 رومأم هت رها هدرهس 4 ال ۰ صز بولوا ع یتمرکم داند زا ثعایو تفالخ

 یودیا ناهرلارهاب فیرش ناش هنوک هن ناسا تافص یلامم تاذو یدنلیف
 ٩ ردرشم هللا یمطع تلودوب مشب ( غول ) یدنلیف روفومییظعت بونا
 ا د ےک: دیک ی لزا تو اقش ٭۴رد رش رپ نیعل رکتم ہت احو نالوا 2
 مولعم ند هيهلا "هلعاصمو هل ابو ® رد رشحت ىاضف تساسم مافماک #

 هدا قفح تولفم یمسفد ابعو قلطم بل اغ یلوم ولکد هره هکن دلوا

 كي هنسک ها یصتخسر نیدلوا تب اٿ یدادعتساو تق ایل هنلوا تیاعر ییانارادم

 اصوصخ هل فلتوط تمس مجرم الب حجت هک عب هیلروک اور میدقت هنیرزوا

 هل ردتبا قوفت یرلتود هناف ع باب راو ات هردق ضرع وید رد من رابتخا
 لع ها E 0 < نولعبال نذل و نولعب نيذلا یوتسب له #
 یتردقو توق كع راب تاذ هک ارز رایدلس ندشلودو نید تابحاو یغلیق
 شویج هدٌتمحر تشم قلعتم هنصت هفیلخ یفلخ فعض كب هک ا

 کال سیا تبثم دیو ن کیا نکم ن سکا ملا یت

SEتناعر هلیا تلادع4 ی  

 هساروس مادقا هب هکشالم ہد مازالا لق رک ۲ !یدلوب نی رپ قح بونلوا
 یدیا هساتسوک لاجا تروص بویعلوا باکترا لیصقت ه دن الماعم مان هک یک

 یمدآ نکیا هدا زر الو زی دا دمتسا مزب ید رولک مزال رطاوخ رسک هی هک: الم
 هللا هغيلخ هک نیمز نیطالس ید رولوب نقع ینوعضم رلیدتبا عرکسو دقت ندزپ
 رل هسلوا هر زوا هامضناو طو هدباب وب رارد نيفوصوم هليا یت اونه نیضرالات

 یک هبنشکی لاله یتس اکو ےھف هتس اخون وید ید تمدخ هرم مرح مو

 مزال رادکما ةا مابت عمو ماترد ه دتل بف ح رب یی الغ هتساکو صان

 لیکو هکلب | مصالا تال ه اکو اغا هاک ندروغوارب بودبا دقت ندرانلوا مارک ال
 مينتفاورب فوت ی اش هلبا هربثک هوحوو طظەت هل سهر ارا كالم ر دقلا لیاح

 ما اار ۸۶ كن الوارورفم هلبا اند تص لکوک یا (هتشذل )ردم
 ىسك # الدم كساواردلب وس راهسلدا رافقا 3۶ ردانفتسا هنلها لصف

 99 بول ناصر نیز < | بذک 1 نه تب ردا یسیک
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 1 ودنکن ملی هک كن تا اسصهنزدوا 8 ردلضتمر دم ردم رکمرد زعم

 ۱ هکر دزو طم هده! اصم & ردلیک یالاک ےک رسو ندنا رولس 9 نی رادقم

 را تاور ندملسو هبله ها ص رج ت روح فی لاهن هلا یضررباج

 األخ برا كس الملا تلاق هش رذو مدآ لاو كرابت ههاىلخال #

 | € ةرخالا انسلو اتدسلا هل لمجاف نویکریو نوسکت و نوب شب و نولک اب
 ]حبس لیا لیوطراعتا یک مز ران ل ناب هک نی رذو یدآ یھلااب ہک نی راد
 اأ نده وبد ذیاذلنآربرزمبهرلت او را روناتفج رار او ار ز نیا لافتشا هکسیدقو
 || لیف صوصخرانا یاد رادرد هرزوا لاونموب لاح هکنوج ززالوا یلاخ
 ]| هدنرلکدتا اما یب راه طبغ وید لبق صو صنم هلصیصخ «زب نیم رارق یارمس

 هل تلف نک سور نم هبف تعلو ید هتعاخ نم یلصجا ال یل اس هللا لاق
 دس حور مش ندج وروریبگ نک اڪ هلع ردق دب ن هک ینا 4 ناف نک

 : هلارالوادوجوم هلکجا سا رود لوا کر اشنا یهولح عودلیا رب ونت ا

 ۱ هد رادان یعارس كه ممو قطعا ترا اک یودلفزوگيع هدنناد ابا مروکرب

 "هو هصعلا هر دشمر و هب هکن المیت اش یطظع كانا وید ميعارافطل ها

 نااعو روح هک ورد او تفصر درس وصح هب هس اسا تفلح هک هطا

 || لباد هز امالا رقوم ناسن اوراکتمدخ هن الاب رشم رب ناب و رک هکشالمو
 1 ردشلوا تفررعم تمهوم هل .هلمد بد نه فن رهاطبتس فخ راهلوا رادرب نامر

 ۲| لعاجینآ # هکمدلوش 4 نول الام معا ینا لاف ۲# نوه: قلاخ ترضح هک
 العا كلارا كن الم ی دلبف « دانا هلیق رط نی اکح یصن ۰ هفللخ ضرالاق
 | با یفومت تلم نوعص# ¥ ءامدلا مس واف دنش نم اپ لمحا *
 ۱ امد كمسو راد (BE یکح هدیآ « دب ز ون رب هل رشد عون بو دیآ اما ی راهطع

 ناف انا ندراود نکو یت اعانشقح هلوارداص ندرلنا هلبا ان زو تامرحم باکنراو

 هتفاللتوا بویلپارب رقن یتاعاط نلک هدوجو هلبا یبنیح دبمکو یسیدعنو یس
 العو 4 اش لج ادخ یر ابهدن راکدید ز وب یلکدزب قبلا هتمرکم یک كناو قحا

 یدلیقابارم میلعتو میدن دنس هفیطل بهاوم + اهلک ءاعسالا مدآ عو %
 ناعما یبهکشالم هلبا یسایستسکح ناعرف دک ءالوه ءام اب ینوشنا 9 اذه دمر
 || ۵ مال كناصس ۶۶ یدلبف ادب وه ی یللاح رگ ید رلنا ید روپ ن اشف تربع
 || ہک نمی باطخ همدآ تاذ ه دنرفک دیا اسهنا ی اوصاب باوج +4 (تلعار الا
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 اا لاد ق دارس كيزویتلا لش هدسلاح یتودلوا بوسحم هل رلکلم |[

 هلهجووب هدباجرب رهو یسلوب ز اتما هلتلف هجثرمشع كب هکشالم یهدفدارسر
 را رپ یکلکردو ینوزواو کا كد ارسره بولوا قع یرشع باح

 یسماغروک یرادقم لدرخ هناد هسلنوط لباقم هلا رلل اع یهدنیامو رلکوکو ||

 || دنا هکر دقوبرپ یلاخ ی رادقم شراقربهدنرب ره رابا ج لواو ردشٌلوا قیفح
 نآرههلیا یسپدةنو عبس نزع برو هیلوا تالمرب دع اقو ماقفو دجاسو مکار |
 نالوا رک هشاک هلوب هرکصن دنا هبل وب تل عمو تبرق فرش تعاسرهو |
 هروک هعونجوب هنیو رد هرطق ند ی هروک هرلکلم یهدنفارطا شع هکشالم][
 | هلسایق هباتقآ هک اب وک یرثکلم حول نالوا عات همالسلا ھ بلع لیفارسا |

 ]| یک هدنتموکح تحت كمالسلا هيلع لیریج عماحما ع و وب هنیو ردهرذ رادقم
 اا رفحا هتسنل ) رد هر لرب د2 ام ندنشم تشه ضان ر ارظد ہرا مشرف ||

 (يصقتلا قاره اب تادراولانم

 لومعناساحزدب واو ارجاع هدر ممون 2 هراح قو هیاسح قح تردق لاک |

 | لوضفیدهضا تسرهفقراعرکا ةف رک ایہ ابولصف تر دیکخ باک |
 ]| لوق ینمریدلق كلا هحول هک اق هر در هطم هفرحو د ګا یس هعفصنوکود |[

 0 لوقعم نشن ادو ,هفرم هر وک نا لوفع نحالک اب لقعرک !ل_سرروص اکب

 !ایراتدابع نامزو نمی یباسحرع تدمو نایاص یسانجا كن هکنالم هلی و |
 ]| یریغ ندقح یرانا هس اوخ 4 وهالاكيردونج لعبامو # زالوا لب اق صفت

 .دنبم ضن € نومججا ےھلک نکنالل ا دحض 9 یدعا نلعب ہیک ||
 || کهدنفیرش ظقل نوەججاو دیک اب یظفل ےھلکو دی دب هلعجج هغیص هکنالم |

 ردیسهلج هکت المنالوا رومًأم هی هد حس هکر دمولعم ندنداربا درک ات هلهجو یک ||

 هقیلخو مزح دوج رب دوه “٥و مرک ا دوحو ههج ون مدآ لاپ تاذ هجربدعتوب |
 || راکلم یہ دت رع تب وه برق کو درک« فوصوم قولو میش بحاسص ||

 ۱ توف همزال هقدر جه ۹ 2 رقوو طعن راردیا ہد اک | مدرسا

 |46 2 ع اه ىل ج داستا ؟فیطا تلخ نايو مت
 ره انلضفو ند هباقرف تاناو هیر وب قع یاش ےظع هدنفب رش تیدح |[
 ا داع یتاونع یز اتما هلا قدرمس صن چ نفلح نترثک لع 1

 هدوص و دا كن ارالا یبع اه ج ا 4 اسال هلن رب وط ۳۳ ه صز داتععاا

 ده“ همدآ تاذرهاوط هک الم نالوارهاظر, |

 نیس سو

 یف طابو فب یشن ت ودیا «

 1 ر

 یس



 گن ۱
 ۳ سس سس سس سس سس سس سس سم

 ہد و رب یحی یدلق ےھف مالک راھ غب زوقو ارلمل, ی یدلب یت اغل عبجج

 : مع هنا یضر سابع نا یدتا هطاحا اما نس هعاتح هنسلا تی ان اویح نالوا

 | آیس «یهزرلکلم هک ان یدملاق لدیودلب بودیا لکت هبا تاغا زودی هرزواییاور
 ا یدلواررقم ینہ صن ٭ سیلباالا اود جف ل ید واما كا دوس اک |
 رایدلق تعاطا هنلاتءالا بج او نامرف كالا رلیدراو هپ هدحشم ےهرساب ادتشرف
 قلخ ندقاربطینآ لدن ارب ند شاخ یدیالب زارع ندیا رابکتساو ابا یا

 1 ید شود هلالض 4لایدامتعا ردقب رس ندنا مقلخ "دام مب سد وا

 ردم السلا هہلع لربح نیلا هد. لوا ند هلل و هبنم ی بهو

 | لسیفارما نا لس اکیم هجفدرا ردما هلکنا یفرش جو لازا نوسکنا
 4 امره تعاطا E رد هک المر اس ر دشا « دححس لن ار رع هصیعع

 || لوا ندلیرمج لیفارسا دیس هی وفرلیضمب ردشع هروهظ یراتعرا م
 || یقودردلاق شاب ند دعم ندبس لوا ر دشا وا لیذم هلکنا یس هد ٭ لناریجو
 هچرکا رد شعوب موس رمو بوتکم هنس دپ رج هیلکلاب مطع نآرف یک
 یدیا رلکلم یه دنمکح تحت لاو لیاررع قنا راو ار ومأم هی هده رابط
 0 قفح یکی ور دوعسلاو نا نی ر سف م اخو سچ تاک اف الاو واد

 || ناکتشرفراسو یسرکو سرع چو توو نیسرا هکن الم عیجب سیفن ریتم
 || كنهکالمح ردرلخ:ا قف ود یدیالخاد هنپ ما اودا تاجرد للاعم
 || اد هتعاس مای کیسه ام دآ ی هلج هکردرلشعا لصف هلهجو وب یترنک

 || مدا ی هليا یوق ناج هنب ا كنموق ناجمهرساب ر د راکج هلکو رلشلک
 || كن اویح یهدنیکو رھا ط مارا ناسناواقالطا یروقیعب هدنیمز ی ور
 || رد رشه كن نج روبطیرب تاناویحو نجو ناسفا هلسجوب هنپ زدی رشع
 ۲۱۱ کنان او ی دارد یس هلجر ویطو تا ولح ناسلوا رک ذد اده و و

 : ردولکدیرشع ةا نالو لکو م هن زوبر هل جول کهن ردە رشه

 || نجو سنا هلجو رد هج رشف ك هکش الم یک د اید ءا" یعو مج كرلنوبو
 راود تاوعسو ضرا هک المو راو نیضرا تارشحو روبطو شوحو و

 هنب رلکلم كکوک تا ید هلج بابو هجنرشع هل راکلم یک دکوک یی
 كن هقحال تیعجج هعباس لج بوتوا دع هنر ز وا بی روپ هاچ راو
 || ركصندفدلواررقم باسسح هلسةب رطوب بولوا راد قم یرشع
 رک لا الج هن و یسلوا زا ندزا هر وک هرلکلم یکه د سرک ماعلا عج
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 طخ نسح ىح جراب وس یس هتک ش اوہ ثعاب ہنی راتکالفو تلذ كنس هرمز
 اط هب ابق عراد م نداد راد یس اود یکه لقم نبا ین ع طخ ع رخ ندران از

 دوقن و ج ردیکح رد یف ورحرهاوج هنجرد یروط-و قیبصمیرلکدردنوک
 || ککدنرعرخآ تنیمصعتسم توفاب بناک ندیاح رخ هپ یلالتم "ی ال لوا ییرع
 لوا یسایسو رازا یغودلوا التسم هد-قدلوا یلوتسم «دادغب ناخوک الهو یلاذر

 قوجهدنوب (ههیدب )م ردیا لج هنغو دنلوب هر زواتسوخم كدراطع هدنشنبف ۲
 9 ےھ هدون امز ززا ۔وادنم هرهب ۶ الب هن وکواردراو ےھ هدزب ۴ انادیاردراو هتک

 راس ندن اف عو مولع كنبکح هضور لوا ام دعب ۶ ریز ندهصقوا زدنم هرب
 نوک انوک كنتماق راسخ اش ند هنسح ل اعفاو تاربخ لاسعاو یرهفوکشو

 ی دلوک یکرلاک یلاجج ءلرابم یدلواررقم كم هروهظ ان اف انآ یراهواب ون هویم

 کی عی یدلوب حارشنا هلم ستی کر د جغ |رطم یلالدو مغرب نیکنر لعاو
 با یهلا نامرف یکی عو دلبق تکر ح نراقمییک اپ مسحو توف نی رقی_وضعره

 كتنج غار و غاب یدیروب یکن امارخ داسدعثین و زوم لاجن ید روط ندنر
 یرلنا یدارفوا هی هک الم لولب رب هدجرفت ءاننا بو دیا یس هنس اشاتو ریس
 شو رس لوا یدنلبق مهلم ہک ادا نظل کیلع مالسلا بوز وک هدنلاح سولج

 یدلروسرومأم هم الس در هليا ییطل طول هللا هجر و مال سلا کلعو ید همرکم

 لج قح ینکو دیا مات ءاعدرپ هدننام رلکلم هلمدآ قلا بول: ربو مالس هلهجووبو
 | تروص نسحو ین اهو تسه ایذا تا هلجلاو یدرب دلب هد هرلنا العو

 یتذل كنم الک دهشو یترج كاج اصوصخ یماتو دقو لاب و لاو یی و
 نیس یی اٿ مع بولاق غانا هل يطمت دعک در وکرهرلکلم هک ی دیا هد هج ردرب

 و ر  نیقلا نا سحا ھا درا 3 یدزردا
 یدلوارون هلا ابو لاج و ون لاحرهاظ كيدآ هک اتقو یدزرلبا نیرفآودنسد

 هي هک الم بولواروب زو بی ز نب رق هلی ک زو لضفو مع ځد یلاوحا نطاوب
 ناشولعرعشمیت اخ رندرانالوارومأم هبهدههو ینتلبض یضتم یتس هلوا دوهم
 ی لو االوا یدر ون هداراوردقن زالو هناش لح ا دخراب ترصح یل مو

 ید لبق مرح هليا یسانازم چ اهلک ءا الا مدآ عو 90 مب رک ص ن لعم ییرک
 رپ رقت ییاهساو ران یرلقدلوا رداق هنباوج بودیاز چ راهظایلبخ هکالم اینا
 یودلنا مج یاشاو ان الوم یدروبط ینزرمو شاد هدانز ندرلنآ بو ردا

 ]| هیایهلا میلعت مالسلا هبلعمدآ ترمض> هرزوایغودلوار وطسم هدابننا صصق
TT 
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 هتساضتعار اس ید راو همدا غامدک اتفو #یدلق دسمیناافص ید رک سەف +

 یرونم دج نالوانفلخ تعلخ هیودنک یدنبا هنب راز وک لوا ندلولح
 هک ا وک ی دلیق شوک ی لیلېنو عبس ا هدعب یدروک
 نی رتر نرصقو نیرب یارس هحرص ییانیتموکزاک هر زوا میس دو یکبا
 | ۷۶ ر ود ساوا ندم عا یدر وک # ( دل و ) یدنود هشلوالخاد هنا

 3۶ ارفا حور یاوسهلوا ناشن ین 4 روصقو روح مر وا شلوا بد ان

 شوک ناور حور هلس ابو ۶# داتسجا لوا هر ون یاسضف شاوا لدی
 یلحت لوا یدراو هنب نکک بوشالوط ه رکصن دکد تیا ناربس یثارطا ندن را هرظنم
 2 بودیا رو دص مک هسطع لواو یدرمسغایکیودنیا فیرمشن
 هبا یهلاقوس یدشدب هس الحور بولیچا یرارپ لا نالوا دونم 9

 فی رش طلو هبیط ها ندبا ر ودص لوا ندنناسا یدید هلن فسا هرکرب
 هللا كجرب ادخراب ترضح هد هلی اسم لوا هصلوق نی رسفم رنک ۱ یدوا
 تلد ك هدبآ رودصندودنک وییکودیا تح مو تجر قیال یدروس مدآاب

 هدقدرسعا ناسا عون ی ن الا یا یدرویطها هغیطل هنکشوب یایصعو

 ی زوسهللا كج رپ رلذ اسلوب هدننابءهرکصتدک دتیا دج لواو كد هللا دعا

 نوزوم مسج حور دننام م ركع مدآ ترضح هصقلا * ردي روتا ندنا كلب وس
 تح هدیدنس ی وم هدیلوژ تفلخ لماک هج ولا شاشپ تعلط نوبایه باف

 ېنکو یدلنوق هنلا دبع ین رشم ساو یدپ وق تلزم یلاسم راوکرزب تاذ
 مدآ ىلا هن هللا قلخ هدب رش ثیدحریو یدنلیف نییعل نیطا طفل ۳۲

 ردشل روي € لبلاو رمصملا نيب سیف ةعاسسرخا ىف دعا موب نم سصعلادمب |
 ردلکد قاتم هک الاح رد : مایه رھیو دنلوا قلخ یتوک اروشاع هل لر و

 ردلکد بلاق قلخ دارم ندفلخ اما رد تسار هبهبتمچ» حوت روشان

 هکر وناوالقن ردحو رشمریغقالطامدآ حو ر 2 الب هک ارز ردحور ز
 هدقرش قفا یدح هحردلوا هکسشلوا رهاظ «دن امز لوش مدآ ترضح تقلخ

 هدد سا روو ج مو هدنوح یزشماما یدیا هل هلکسنالحزو یدیاقبط
 هکراردیا قرمحنجدینوب_یبشعلو هدن ایم هرهز و هد هلبنس دراطعو باتفاو
 قعا یدیا ه دنحر قرش بکو کره یربغ ند دراطع ٠ دهدآ ریوصد تعاس

 لاوحا هتشکرب رقحوب اماو لا ۰ هم یک ءا هوا اویدیآیرب ندنداعسلوا دراطع

 بکو که دنیح لوا عن اولا یف هک نی ردآ تینا قیمعوب لاقمروطس تلوم حا

 اق لها ناک هدوجو هک هزاوب نیرید یدیا لکد هدسنجرب قرش دراطع
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 رمس یب هدام هاکارج نابسا هو رکالوا یدلیق كرادن یعفد هلی رکم هج زا

 ناشیذلکیهرب هدنیقیوب نادر ترضح یدراو هنناب لرلنا ید رار رکن اماسو

 كيزوب هن ندنبلص بولوبناونو تردق هلحور 2 ) بب رق نع هکر دشغر
 هتءدخره بودلکوپ نارکر اب و ردراقج لوا راوس ءمسرلنا بواوا لصاح تایرذ
 ینا نکیآ ناسج یب بااق زونه هکر دوب نالوا بسانم ردراقج هناللوق یزس
 یمدآ بلاق هناناویح لوا یدشود هن رلکوا وید زس هديا ناسکی هک اخ بوینکح
 ويد ردلڅګ وپ نالوا مزال یس هنکجلصا بو ر وکون هنکب وکی تح یدزتسوک

 یدنارپ یریمطعق ندنکرابمان نهد بآ كالب زارع السعو لج قح هدک درتسوک
 نالوا نمکح ےل طم لوا یدتغط یرانا بولوا ناو ر هرشط ندنفان ناکوعوع
 یس هفناط ناسا یدعش یدههسشکح هاکمزس وک یزتسوک تهانرکب

 یسلح تی لوا ناسهنکل یدلاف ندناقلوا نازب رک هلیا ناکس وعوع

 یدنرپد عا ویدردزمراک هن تفل اځ هب یهلا مما مزب کولب ر یداوافنصیکیا
 یزان بسا سنج هرمز لوا یدم هدا تأرج هغلخاتسک هلیایساوغا تب زارع

 ردنوطیئزوسس تاسسلبا هک هرز لوا یدنلیق ی زارفارس لولم بوکر قیالو
 طه مه رابدلوالصاو ھما یم لوا هک الاح رایدتبا ییس هکعکچ یرابم بلا
 یم هنانزات كابا سوا یرارکراب افسو لاج بودیالصاح قاق“ ھه یهل !

 ناسکی هک اخ هدن ارکرابرب ز ندنسنج یریودن هتسوپ س رف نانلق التم هنجر

 کف ینکلفوحت كمدآ بلاق سبلبا کن رھ ابو یدسلوا ریدفتیسلوا
 لکا زالتر وق ندنسالب یمکشهدنامزرهصضشوب و زالوا اقب هنوب یدردیا
 یدزولوا یی سامویدزالوب اهرندیدبق هناوهش دیاذل بولوا بولقم هنسهن هل رسو

 راونا هرکدهنو ید لبق هدیرفآ ور *دیرف ادسخ یراب ترضح ام دعب

 هرکصندفب سن هل-ةرشوبو یدلیق هدیزکرپ بوزاقیچ بوریدلاط هتسابرد
 نادنزو یت هاخ هک ح ور فسوب سد یدلبارمعا نس هءرک هبیناطیارمسلوا

 نکلیدلبق فاکشساو ابا ندلوخد بویمرکه لبا اضر نسح یدروک ی تدب رود
 رک ل جوک هک ییعب بواوا دراو یباطخ اهرکیبرخاو اسهرکیلخدا حورا
 كيرا هاج لوا هاوخانو ءاوخ نیغلروب قیچ هج وکه نب هدقدلوا ولهبکجچ اما
 نالوارازآ سةقراتفرک نکردیا نارط هدتب وه یاوه ی اه یدرکه نا هاسو

 هروک ز وک # رادرب نامرف هلفوش بولوا هیالومیها ( هّثنل ) یدنود هناغرمه
 8 نکا هدازآ لسیلب رزک هرجا دسلخ خاب # یدلبق دیقمو سوبحم یب ودنک |

 هک هسنق رم
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 | مناص لج ابو ی دلوا نومه وب یراب دارم ندن رک ص ن ٭ اروک ذم اثپشا

 1 یدروس راک ذن هلهجویدی هدنيطع نار بولنا راثآ نسخا یدآ كاخراوکرزب

 ]| یدروهط هنیداسبع اطلت نلکهدوجو هليا یهل !ییسو ین ات یک ہدنتقلخ هک مپ
 ۱ انا یدلبا نراشا هار دا الوا یدید بارت نم هقلخ #الوا هک هلهحو وب

 اش یدرویطینزمر یبا ما هلباوص كغاربط یدروبب  بزالنیطنم ۴
 | نیط نم ۶ اهباریدلبف هدارا نتلاحنالو ریفنم هلی اوهیدید 46 نوتسم ءاج نم
 یدنلوا دارم نیط نالوا تروص لباق هدلاح یادتعا یدلوا دراو + تزال

 كشخ بویروق یدتیارو دص ۶# نونسم ءاج نم لاصاص نم 9 اسءاخ
 اسداس یدنلیق تراثا هنس هرم قلوا نکم هلصلص عاعس هرکصن دقدلوا

 ی ودلوا یکی رخ بونلوا حالصا هلشذآ یدلر وہ € راضعل اکلاصحاص نم

 ارشب قلاخینا ۶# اعباس یدریدلب ییکودیاراو رثا ندننطبش ید هدبن اسنا تاذو |
 لاک هليا یم هنر هک یورنم هيف تخقلو هتیوساذاف * یدروبب < نیطنم
 یدنلوب حردنم هدننعتلا ةضور باک تاحرد مس هلهحو ون یدروبطیعودلوب

 اج ۶ ی لیقرف یدو لی نچ وف سک
 یدل ق رفیدنوا رت هجي ر وق د لی ق رف ید روط یداوا +6 نونسم
 كن هک الم ندیا حورع هناواعس ندن زوب رب یدنوف هلګرپ هدنقب رط همرکم هکم
 تربع بور وکی لاش كمدآ «دنام ز یرلکد_کره یدلنوف «دنرا راذکهر

 یدرار ولک ق وج قوج نیب و رکو هک العرمالا سفن ق یدنلبق هدارا یرابهګلو
 + لام هصالخ دمآ مدآ ( هثشنل ) یدرارولیف بج بودیا مس ین اسنا لکیه
 اا دج وب هتلا هک دروکب ونارغارهدوخ سالبا # مدآ هص اخ تسیپ كلمرد 88

 ندزس ینوب تزع بر رک | بودیا دسحوبد ردشعاواقاخ نوجا مغ دسم ارب
 زالوا مزال هز رلنا یدرروص ند ۳ الم ود "متسز دنا هح هے سر دیا ل بصوت

 ہ برس هڪ رق ودنکو ید اشا نھن هدنرلکدرب و ناوحردتعاطا هب یھ ارصا

 نامرف هصر ونلوا لیصن لوا عردیا ال سهیا مسرولوالصفم ندنا نیرک |

 بلاف سلبا هک عقدرب یح یدرلب وسوید م ردا نارصع تویمرتسوک ا ضر هیادخ

 وبس مب هدااح یتیدصاب هنلسوا كف وح کش لوا ناس تسد یدایوا ههدا

 ندنسلوا یو كمدآنطب یدتشا ادصر هرز وایودلد.شا ند هزوڪڪعو

 ظوفح حول لب زارع هکر د روطسم هدیرفمج ځی رات هک ی نع یدتیا ظسح ىق
 یدل و ۍدروکینخج هل وا لیهج ناش بحاص هلوقم هن كمدآ تربح ندلبلج
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 العو لج قح هلیس هضبق مالا هیلع لس ار زع بوللا ندرب یعودلوا لخاد

 ولعتیهلار اک هک لک ند ےم هنر نالوا مل هنر وضح

 یسه-هیطا هلی رم هم لب راف مّوح مدآ ی دوحو ثعاب لاعر د ردشجا

 امدعد ردشملا ییا قیفد یبحاسص. یراوع وید ردوا ند هروطنم "هرذ لوا

 یدلاق هلضف رادقمرب هک هرکص ندمدآ تلخ ندم یطربج نالوایهآ !ضومم

 ترمضح هکیدنارب ندنا یتخردامرخ هک نعد یی هل ن رفا ناهجق ااخ ترضح

 راس هکرد وپ ثعاب یدلوا هدنهکح هزب زع هع هناسنا ع ون ینو هربشمه همدآ
 یداوا ر رقم یتام د یکی شیپ ناسناهدنفرف اصوصخ یدم زکب هراهٹاو تا ابن
 ا یدلوب ع وقو ید هی راد قمر هرکص ند ه۴ تقلخ كلذ بغ
 دتیایصب بولیف عی سوت اض عو الو ط هک ی مب ا هلبا یتردق د

 ,e س ا نی طراأو ھل وحامو یسرکو یر ۰ هرکصت دنا

 ندنس هیقب كن هلضف لوا هلج مس ی وب تنجو خز ود تاکردو یّرلا تحو
 اا شل هاب سیار ۳ هر ر اس كفرا طیست هلو و یدلوا

 تفلخر هلج یدلوا کن یکح یهز تردقیهز 6 ( فاول )ی دن روکیک متاح
 هصقر به ییکرهاوحیدتیاروهط ۶# تى رغ هداننسمتاقولح ول یداملون رت

 هدیردق «دربءارو و ر و ۲ # ندقاربط

 الوم یب ایسشاوق # تدسنالب ردرب یئعاب لداحا لاک ** راو رارمم هصن ینوص
 چک نمکح رد هدناکاخوا لب ارع یدلا ندیقاب # ردش# ارب ندب و رج الضف

Eوا هو سم صخره ۷ مک اما ردیو زج  
 یناولالا ةملتحم بارت لوا کمال هلص لمار رع هصقلا # تردسق یداو

 یرخآفصنو هنج نص بوتلون کا هل تردقدب یدتیایلست هب هب صحت تانح

 قحوهل وا مهحو تنج ل ها یدروط هل وش ران امز هج بونلوا عضو ریهح

 ام دعب یدتا قلعت هلزا تداراید هد > لوا هندن رفت نیک مشمو نینموم

 ده او اح ابص نیل را ید مدآ نبط ترج بولت روتک هر رپ رارکت

 یک تونصءاج ید تدمر بواواریغتم قول هدعب یدلوا قلب ان بولیرضوب
 هک ا یدنلوا الا هنس وق تنح بونلیف ی اسنا دج هرکصخد یدروط

 هننسوا كنار ویحو ر ورس ناراب لی رپ قععار وتفو نازحا راطالیزوعطزونوا
 یدنلواریدفت هدن امز لوا كم هلبا هصغو مغ یر ندم رنک | كناسنا ید

 نکی مل ره دلا نم نیح ناسنالا يلع یتا له ۴# یدلاق مات لی قرق هلقیرطوب

 اتش $
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 كنالعو لجقح بودیا ضرع یرازو هحو ضرعلاو لو طلاب تئبقح نکل

 || تن افولحمقحاواهدتعانشو داسف لد هتمابق هلا ندنب یدری ودنآ هطربج هليا مس ||

 مالسلا هیله لیربج هک اتیدراولا وید هلوا بیس هن سلوا ندنب یزروهط |
 بوغبا ضرعت هضرا نیکی چر هنیرلش اب زوکی کو دکو د ندراهناو نویع كار

 ید هلیف ارسا تمدخوب هدعب یدتبا ضرع یلاح عقاو هع بر یدنک |
 تک اخ تودیا كولس هتتش رط لیری ج یجدرلنا یدنلوایما هلن اکیم هرکص

 اد تز یادواره هد بر دزد اما یدلبق شرع مرگ
 ولد مرو دعم هجری دمت کودس E مروم اف هتم دخ و ناتوان هاو |[

 یدلیف ناس قتعراسم هتمدخ ءادا یدک هنرضح بانج بولا یارط هضقر

 نوح الجو مزع یدروک ی طاساو بلغت ی «دلنارزع لبلج راکدرک هک نخ
 یدروس وید مدیا طلسم یس هنضبف یاورا كناقولخ بنز اش و ۱

 فلت بارت یهدنراپلقا ۳ ی دالکیه هل وق امهنع هللا یر سابع نبا
 انهد تر دصو ندنک اخ همرکم بک سار کی عن ردشع قلخ ندهابطلا
 ۱ ندفقرشم ی رالاو ند دنه یتراقو رد عسا لر ر هدنع دالب هکندن فاربط

 هکر دی ورم ندرلنا هن یخدوب رد هدب رف آ بولا ندب رغم یرلفالا يکياو
 ندتتج بارت یتس هغیطل *رشب و ندس دملا تيب یتشاب كلرابم كمدآ ترمعح
 یالو سرافنیلا لوصو ندهمرکم هکم یتبلا عاصو ندنک اخر وک ییراشبدو
 ندنغارمطلباب یت روع یاجو ندلابجیر کوکو نددنهبارت یغاما یکی او ندنک اخ
 ندضوح بارتی رازوکوندقناطیب اسلوندنج یبلقوندنک اخ ا رع نس هقراو

 EE هه. ملافایف انا دوحو 2 ھڪ هم ی بهو ایا زدشعا ق اخ

 ندیهچوایم درک نیش کا 3در کی نعل وب وندلوا ملفا یا ل رابمبولیدارپ

 ندا یراردلاو یرزبدو ند شب یس هق راو ین راقوندیجتد رد یرللاو

 | هدا وب سج باک بحاص اما ردشلواقلخ ندیجندب یرافاناو یرلکعتیاو
 ءا یدیایاعاپ كسبلببا یضاومر سک | كضرا هجو ودیا سرن قیقص

 لوا یدلدارب هب انا سوفن ندررب نا نیقوط ی دق تع هدراذکو تش
 نيمد قلا نيب بویلوا ساع هسلبا مدقو یدلوا داسفو رش عقوم هلیا بیس
 تاذ هزت قلا رد شمز ا وید یدنلواقلخ اینآسوفن ندرارب نالق بونکچ
 سو هیلع ها یلص ینیطصم دم ادخ بیبح  هتن رهشفیا تباصا هدابفصا
 هدندادع نیمدق نیبامو یوداعفوطسالبا مدق ادج ی اپ تفلخ لی راترضح
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 هکر دروطسم هدنخش راتی رال نیدلا غص مان الوم ی راعش فراعم كنيخروم ءالضف

 ایشا ثداوح ع وج لم و امنا یب تادوجوم تسرهد یلاعنو هن احبس قح
 هد ز هکر دشل يف ادیوههنیکس توباتر ند د اشم تخرد ابنا سوفن عوج و
 الوطیدیاادب و موس یههدنحا كنا امن ن مکح ةر روما نالوا!میفامو بند تائداح

 هلجج نکیا ینارون هحواو ینالوط لکیهرب عار ذ چم یکیا اض عو عارذ جوا
 مدارس كج هديا رودص هدنرانامز و مودسق راتو ی راهنب رش روص كن اینا
 ندا بن اج مرجالف یدیا ان تشکنا هد نجا كنوبات لوا موسر تهابن

 ب ولبتوط مو ززعم هدنرانا یدسلیقلازتا هم السلا هیلع مدا ترضح
 لصاو هنب انج لیلا هللا تاولص هیلع لیلا يه اربا ترضضح ثرالا قی رطب

 ترضح قرهتلوا طفح ها هنعنع ندربمع# ناللک هرکص ندرلنا هنن یدلوا
 ہد نا كیا یتار وت حاولا ادسخ میلکاع اد یدسلوب لوصو ہھللا ےک یسوم
 هلا مےغعن لاک ه3 دنلرق قوفص بار نوعا ك هلا ند ءادعاو یدروق

 ترصن هن اما ینانسعد هليا ینیعو فرش كنا ب وتوطه دنکوا كرلفص

 یداک لد هپ یسوم ترضح هليا ثرا هرکص ندفسوب ترضح یدیا را رولوب
 ندرلنا نامز دعد یدلاق هدنطفح تارا ی هالع هرکصندکد نک ندایندرانا

 داسف هک ندنتهج یرکدتبا یص ام ب اکنراو یدلوارداص تالززمسیام
 فالخ بوص یولاج « د کنج ءانئا تولاط یح یدلک هروهظ هک ی راتعانشو
 هل ودنکی رالتبا لوا لّیارسا ی یدلیار ودص هک تانداح صعب یرللومأم
 یتیم هراب هزبیدلوا لعحص* کرب و ن كتويات رلب دعا لج هنلاعا ءوس
 تمکح عینم لوا رايد اب وس وید یدلوب یفحتو نیت ندرلتپ رهو سسک هنوکوب
 رایدنلکوب هلسوا لواک ی کیا یتوات نالوا یهانتمان تات داوح ندعمو یهل آ

 رایدرپ و یلاص بوب وق هنب رال اح ودنکی ناویح یکیا هنوکل وا بویلرعصا هللا
 رایضمب رابدردشلوا هتولاط لال ایف یب هم رحم تمیدو لوا همرکم هک الم اماف

 یدلکچ هندن اجاعس هنب هنیکس توبات یدلبا تافو یسوم ترضح کن امه خلوق
 ردلکد قفاوم هلع یسْلوا ےلرت ب ویلغاب هنتسوا واک یکیا ردوپ یدکا ابلاف
 هنن اب كلا ردشلوا هلهج ون مدآ تلخ ملهلوا كلاس هدصقم هنب زب تالذدعب##
 تک اخ یداید قغارب یر مدآ ترضح هک اتو م هلیق كلاس یرمودنک

 لوایدلبا ما لبرج ییدرونکقاربط حوآرب ندنشیخو ببطو ندنس هرقو قا
 ید هتسسا قلا یناربط مسفرب ندنعف ره كک اخ بودیالوزت هنیهز ئور یر

 ۶ نکل #
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 نکیآرت یوا هلیا یراتعا برقو دهب قملوا عصت هلبا رشیلادج مدآ ترضحو
 اا ردتمیروهظ ندرلنا بولبسوک ندسنک اپ بلص كرودنک تاب رذ ع وج
 [٩ یلتفل سونامرا  دنراباک كمالسلا هيلع سي ردااما ردنطنیدشلاوبا نیفلوا

 ندضرا مدا مدآ ةیمسف هجو تن ر د ربتعم هلعسارب هنوکوب یناب رسم هک ی نحب هلی
 أ هبدولج تاناوبح راس دوخار و هننرعس نداتهج یلنوک م د نکو هتتفلخ
 لبا هک المو قلاخ بولوا دمالب دوخا و هتغاید الب یافص كنيدلج بویءنکب
 زو رهدقدااق ینوک یا كن اد هلنتخ ر ومقاعتا هصالا * رد ء انب هتتفلاو فا

 یبجوا توکل وا هنيو یدنلوا قلخ مالسل | هبلع مدآ هداتعاس لوا كن هعچ
 هکندنلوا جارخا ندننج ه دیرصع تقو و یدیادارب اوح نرضح هدنتعاس

 طبس اه اف ید لوا شعبا نک ه دنب رب دلخ یرادقم لی زوبشد هليا ی رالی اید
 هب یللاز وبزوفط یزیرعنس تباون یدروس رج لی كيب هرکصندکدنیا هضرا
 هدقداوا بوسحم هنم امت لب كی هل للا کودتا هبه هدواد ترضح بوراو
 یطونحو نمکی د لبا تافو هرکصذدقدلوا م وج نوکر یکن یدناهتسخ

 تبش ترضح ینتفدو ینزا غو لسف بوروتک ندنج مالسلاهیلع لیرپج
 رکن دن صو دنب هت بودیا ادا هلب یز امن یح یدتبا میلعت همالسلا هيلع
 رعسا تفاطارپ یوم هدیلو ژو تماق زارد یرهیلع هبلج ٌهیلح یدنک ی داکج
 یرزو کو هدلاک ی اجو نسحو نونکمرد دنامیزهنادندو نوزومو نوللا
 بورک هک نعي ور هداسو تلبسو شب ر ی « دلادتعا دح یدخو یرلشاقو
 ۲ لاقص ه دنداسحا دالوا ی دلوا مدآ مرکمرب وسکد عحو ویب ه دنتفص هکن المو

 سانو تاقولخ جنوب ی دیا بسم یغودلوا هب ی تبش الوا قوا یتا بوروت
 هک ی نعد یدلک هد وج و ندنرلک اپ بلص بولوا ندنت اب رذ لرلنا سابق نایمداو
 یدلبازورب و روهظ ندنةب رش تاذ کا مهرصاب سانا كج هےاک كد هرخآ موب

 ع وڅ هدفدراو هلي شقزویدب ینب رش نس هصحلوف خ روم هاش فیصو
 ترضح هیلکل ابا هقام را آو راوطاو اند لاوهاو لاوحاو انتا یب تا رذ
 یرامولعم اهمساب تانداح كس « دیا روه لدهتعاس مایقات یدلزتسوک همدآ

 ضع فایل هلوخدو كالا دوج“ دعب هکردوب لوق حصا اما یدسلوا
 هدننج جد هک هل وا هنیکس توب ان یدا رم ك ملاراشم هکر کم ردشٌملبق تادرذ
 هليا هتیکس توبات دنس هنس شعب زوس دیو هلیزتسوک تابرذ ال هاکنا نیا

 هنیکس توبات 46 هنیکس توبات لاوحا # هوا ضعالصفم
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 یدلبا نصت هرلنا سیلبا رایدراولب وید هلبا اعد نوا قمالوا تمالم ثعاب |
 ود ردندم هی هروک یصوصخ لوانردقوب یسر رولوا عجار هزب و هرس ندنوب| 1

 هدلعوب هکل یصخوب یدلیا لّتزکره هیاعد ندسنحوا توخوریک یدلب وس |

 نب رفعج یمیعوبا لضاف یکحخ روم هاش دنواخ انالوم ردلماش یلاوحا ناج ی |
 یس هسیلزا مولع كنا اناد نادزیو اکی یادخ نکل ردلقا ندیناهفصا ب وقمی (

 ناج تقلخ اشنالاو ساےملا اذه لق هک هحرکامدعب ردلمش یلاح تّمیفح

 یلیصفتیراماجنارممو تشونرس هسیا هدلحموب ردشعلواالما یلاوحا ناج نا
 هرکی کیاررفم یس ونعم نی اب هیاثاد ردک ردتسم هکرد ديما ر دش ادب وه
 م.علیقء دارا یظفل ردوا ؟ ذی چا

 ۶# مالسلا ميلع منع معما یلواو مارکلانیلسرااو ماظعلا هایت الا ىف باب #۶ |

 ٩ یلامت هلن ناوضر مالاو لاملا ةباغیلا مالسلا هيلع هللا قص مدآ مهلوا ۰

 نیعجلا مجاع

 نيب رفع هکنالبو قیالخ قلاخو نیضراو تاوعس مناص ترضح هکنوج أ

 هرو كل ام تف الخ تار تساو نیمز یو ر هفیلخ خو ددا تاذ

 "هرومعم كلام نسایر تیارد تباسو نی رف تهز ناماو نما هطساو هدلاع

 ناطقو نيشن ل اخ ناکس بویلبا نر زکت مت ناسحاو لاوت هطبار هدنغانم
 ندنتعع قیقحت یراوکرزب ناش نالوا تفالخ قیقحو یی رفت یتایم نیبلع ءالم
 )عا ینا * یتوحشم تبشم نوعص* هک هسفیلخ ضرالاق لعاج ینا #
 اخ ی صایدروتی هقیفدنو قیفوت ابار ۵ا هج نم لبا یس هبیط < نول ال ام
 یساوغاو تلالض ان سیلت ملکهیسو كابات سبلبا اردا دنلب قول نالوا
 لعاو ۴ تسلوا كالفا نانشذ كنارا ثداح كشر بعسو كنالم هطبغ ثعا
 مرجالف یدروبط هلودنک هلبا ینوم تربع صن + نوقکن مننک اهو نودام

 میفر هیلج تفالخ ء امدتساو هیلح تردق تکلاع عیسوت هيلع تمکح ءاضتفا
 نالوا رکرزب دج همدآ یب میجو رشبلاوبا هللا ص بولیق هینس هب وبن تاوذ
 هدوجو رادبات راهن نده د عر ات بش بودیا ر او ندقوب یربم» مدآ ترضح
 تیک ةنملا لالض هيلع دمو دنا هنکساو ماغرلا نم هللا هفلخ ید رون کح
 بقلور ربع هلیا یعت دمت وبا یسهرخاف تک هتن ردمشلا وبا یسهرهالن

 هللا نص ءانن هست وارطو تشاشب كنکرابم هرش و هنفلخ یافص لاک یرابم

 ولوارشبلاوبا ح ون ترضح هصزریصقلا ریثکریقحوب اما ردر رقم ی ودیا

 # ترض-و #



 ډک ۷ا
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 ادارا مهم دارن یناج سلبا سد یدیشمه روثک هفرصت تحت بودیآ روق

 | تباعر یارف قح ه2 دلوا نکم هریا هنیمز یور هکیدنبا سا قلا ندنانج
 یدلر و تباجا هلل وسم هک اتقو هلبق تقدو ین هنب رالاح ح الصا بودیا
 لیلق می ندنرلعطم كم وق ل وا یدننا هضرا طمسد هلهو رکرب ندهکالم
 ۱ لوا سیلبا هک ان ی درسوک تردایم یدعدعم نک یدراو هر و دن

 | كموق لوا یسبلج تربح درم مان تهالب ن توهلس نالوا سیر ماو
 ]| افطا هلباربخ لمشم یظعاومو حیا صن هک تەب ید ردنوک لوسر هنیرایصاع
 || هوکشو توت ضع هورکم هو رک ل وا هک الاح یدتبا یعس هنیرلنلالص "ران
 لفاغ ند هیضقوب ییلبا رلیدردلوا یی زارع لوسر میو ساره الب رایدلبا
 1 «معز لوا یدردنوک ید لوسررپ لدتتسمو راک بضع وید یکتا هن ثکم ثعاب
 | دیق هد اتصرف چ وا هلقب رطوبرایدر وجا ناب سش تداهش ید هرّقق لوار اکدب
 ۲ تاج سلبا ز ونه یدلوا هد انو رفیرازی نع ر ماناتابس اغوهدازآ ندنهک

 || تلصمراهنشا دنلب هلا یان فساب نب فہ وب راکرخا یدلوا مولعم لاح عفاو
 || رشم ند وخلو دیدهت دنرابخا كوپ یدلاص یخد لوسررب راب دو رادراذ کک
 اأ ررقم یراهمردلوا هدینا یکی ود راو هک ه-حرک ۱ یدلق اهنا هداب ز یتالک
 با قبرط لیطا فیاطل نیفلوا شیدنا رودو لقاع ی ودنک الاو  یدلوا

 | ضرع هک لاحو هلسحا و یدسلف ضو ردم یاح عقاو هلی زارعو یدسانروف
 هلت اقم هلن اج یب بونلقرادرمس هپ هک الم ك ولب رب لیزا نع یدلوا لیلج بر
 || هارخربازج هل رارف یک او هد دلوار وهم هلیرهق غيت یک یدلردنوک هنتین
 : لزا هدفدلواروحی رلکل هد نک ارپ هلق تن هل اع راطق او روت هدنس

 || بودیا لصاح ناونف ءالتعاو ناش ےظع یدلوب ل الفتما یلک هدتهوکح ما

 هنساوع درعالو أ یدردلاص همز قتطاسب تنطلص و یدردلاخ ییصاول تموکح

 ۲ یدلشا نکودلی هه ګز بودیا باعینسارادسنب ناخد ر اش یتغ امد یذلشاب
 ی ودع «دنظعو سلاح للا یتاسسفت تالبختو قاطیش تالب وس هدناقوا صعب

 || بودپا تم اقا نیهار و لئالد هنناش مظع تح ی دردیا حدم هلندابعو لضف
 | یدردیا حدقو بلس ی راهتشرفرباس ه دننومنهردراو ےکر دقلا لیلج ندنب الاح
 | دنیةب وب رایدراو هنس هظفاح یماکحا ظوفحم ح ول هکالم نوکر هدانا لوا
 || رايدر وکی خج هل وا یدعرمس بوضضمو یدیادود معیرب ندتیدعع هاکرد ناب رقم
 ۲ .رع رب ندزب تلاحوب راد اک هلی زارع بولوا لاوحالا برطضمو لالا رفتم
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 یدلوا هرزوآ رودقمف رص هک یرلن ایغطو نابصءشذ | هلطعاومو

 یکاوا یرارشا نان اج ی یدلبخ سودق نامرف تباجا سوماه هک نامش اماف |[
 دلاو ھه کرد ر وطنم هداج یدساوبف و قسسف هد اب ز ندللم

 سودرکرب رهو سودرک كب شع هل .فرهو هلق كس ع هلل ساو :

 انز بولوا دج «رکتسع بارش دان د زا هرکص ند_ةدلوا سوفت كب شع |

 تلمو ند ددج EER oi ېک .اصتعا تشاع رابدلق یمقن بصن هب هطاولو :

 ناع-آ تفه هک الم « دننیادب هسماخ "رود هک نمی هدنننامت هعیار رود یدلف

 جوا رابهلوارومأم هداهجو برح هنر ز وا نارصشن ارهاب موللابجاو موق لوا ||
 زوس ناحو هبرح هلبارا هب رح یشن ابو دیا لوزتهنرا طیسب حب وق ج وف ندنامسآ

 هري نص ردرب و هیات د هل الها او لتف رکات ولو ءلیارا هز اکف |[

 یجدرانآ بولتروق هنسک یو رج رلپ دلو تصخر هکمندیا مسا ینل افطا نایعصب |
 ساتر لس,زآ نع یتعب سبلب | یح راب دبلوا یراوتم هد هب ارخ رب ارج ضصعب |[
 مولف لیصح ب ودیا ورع ادا هک ردند هامورف ل افطا نانلفرمسا لوا :

 هر هت شرف هدسعب یدلوب ناش ءالتعاهلموسر فراعمو تدا ع لیکتوا

 بوایق بنام عطق هلغلوا هدبفر یزو رف ل احز ورب زو ر بولکج ندطالتخا |
 سلحم الوا ههل وف اعلا کس یدلوا یدعآسو ضان مم كن «يمز لوا

 مزب لوا هک الم لکد نکم یرصحوددعو قمی هربنم بودا بالر ظعو ||
 یظعو رنماصوصخ قلقاضصا نس هغاطا اصن تولنا تهج « دصاخ :

 یر وتو هسانخ کرس كندنکو قلروف ندفافش توفان هددیحم شرع یاب[

 یانە دب نالو ردشلوا ه دضتح روب زم لیزا : رع علف راد هیاس لع :

 هک ر اهنلا فارطاو لیلا ءا اراک زور هه ردشلوب ترهش ود تراس |
 هدر بولنا راعب تعاطورایسد تداع رارقر نیهزر « 5و راود كفر ۰ 6 |

 یکودشسا كیا مالا سفن ف یدسلاقر قدلوا ۳ رز هیودنک دکو ڪو |

 ج وش رخا ےھت هارز ( هثشدل ) یدلاو درفرب نددکش الم“ هیعز یداعو تعاطإ

 3 شی وخ رادرکر اک ذا هک اد و: تالفرب هک و دوب نیم زرب یهک ## الا
 ب ولوا نیب رقم هک الم عج ی هاب و ٭ شب وخر اه درک طلغدهاوخ هک

 تهج ندنس هلج هک نعي یدلوار رقم یرلتعجارح اک | هج دلوا یرللکشهر,

 شااقهدنر هب ارخ ريارج هک ناج موق هیق هدانآوب یدلوب نیعن یلضغنو قوه
 رارکن ینوکسم مد رو یدیا شل افوج هیقیرط لس انتو دلاوت اردک ی دبا
 سس

 + روم
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 هکئالم نجیبهدسهب یدلوب قة یراهمرداواینرب هد هنسره یدنلوا لاسرا
 همدآتقاخ هرکصندقدلو اریقم تاب رامگولاتق تاعفدلاب هدنابمرلنا هللا یرکسع

 هوسا یاسا تلصو یک رسم O E اما یدلوا ررقم قلعت تا تدشع

 ناطاو ۴ ند هِن ارق تانا امنع یاعت ها یضر سابع ی هللادبع ناعالا
 کردا موههم هبا رمت وپ یگ رک ص ن o موعسلاران نم لک ٠م هاهلح

 ید مانب تاذ یهدنمان ناج یکی غودلوا مساا وبا مالا هلع مدا ترضح

 یا نالوار وفسمهدمدآ راقسسا اما ردناح یلو اموس ی مسا یدیا نفاوبا

 یدلداراب لوا ندنع ون ی رک دیش مدآ ترض حرد نایعو ره طه طسواراط

 هد ےک رک ولوا یہا د تب کل هرز لوا جد سولراطر ول ره هساا

 )ورک العو لح قح هدنرلکدبا روم یر ولري تولاغوح یدالوا

 تیاوب ر موخ اب یذتا مما یز الوا هرز وا تداعو ها یدو

 تاد وح وم نالوا تبرذ هندالواو سوارا طییعب ناج موق هعثدیا امت هر ود ر
 درح وب ۲" تولس ی ت و لدوحولا جاو راددلیفلاتما هب یبهلا ھا نانا ف

 یرلتشرد تفلخ یدلوا ماع رودر نامه رل,دلب بحاوو ضرف ید يمحو

 هر صندتح مار ماعا ادخراب ترمضح مرج "لو یدلبا اضتها نا.عطو ناصع

 "«داحرلنا بولاق یسا-هعص مە هي هبات هرود یدشا لاله یراودن ڪک

 هراو دنکس بر ص2 مانسا ابلح ندنرلمایح یداوا مدق تیات هدندونع

 یدنلیف یراوشدب هتسار قرط هلبا هدب دج تەد رشو یدنلوا بصن لاو
 یرلتعاطا ؛لروک ذم موق یدتنار ورم هک نامز هه هنر زواقداس بولسا

 ءاضتقا مرحالف یدلوا ندزوبرپ یراتمباتم هی یهلا نامرف بولوالدیم هن ار
 را بولوا مدهنمیرنکا یدلیف عدم تایلب لازنایجد هیهرمز لوا ل اع قلاخیکح

 هنن هد هلا " هر ودسد 0۳ لا قا نیمداقلل هربع یزد ات ةه

 ا دغاط یدلوا نام ئی راک اع مان افیلم بولوا هر داح هدد تعد یشرب

 هق دلوا هدا ز یرلتردق نکل یدعاوب داندزا هللس اتو دلاوت هنوکندنوک هغ
 ههلو | نورب نددح یراداقو رش هقدنلوپ هداما یوا روطح یزدان

 یزرب اس بولر وف هنسک ی زج ندنسامص رلیداوا هم رابج طه“ راوازمس
 مان سوماه هلا ددح ندر یدش»ب همیار "رود ا وو رابدنلیف هاو لاله

 ىزا لاو یعار حالسصو تداىعو تعاط اصوصخ ی > اص ف لصفو

 ع اصن لالز بودیا فرص هرکذع یهو فو ردم معایب رع تدم یدسلیق
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 دوادو یسومو بوباو فسوب و بوقعی و میهاراو حول جوتن ردرانلوا ریصلاو
 ردرد ۳ "صز لوا اب دن يل عو مهیلع ها ت تاولص قنطصم دمو یسعو

 ی هرکس نوا نالوار وکذم یاسالایلع هدعظع نارق هز ربضع» و
 نی د2خ راتشدچا قحا ف رش نعل ون فلات و دزاو خدای ماح كلذ دع

 هکر دم زحمت ی لوش معتاخ هک اربز رد راو اس هنب انج راوکرزپ یی افطصهراوط
 ندودنکو هلوا ر رقم تیمرعلاولوا تراماو تلاسر تداعسو توبن تلود هدنناذ
 هرکصند هلج درحالاو هبل ردنوک یخدربشبب رو هیلوا خ وسن«ییببم نرد هرکص

 دلو دب و ید الد هرشح تولک هلد دح عرش ناشدماح هی نالکحح

 كلن د عاخ هد هب یسع ترضح هخول علف وس هلا فصو لوا هلو

 لوزتاما یدلوا لاحم هلاعحالوا ءان هنسادتقا هنتما اما یدرولواّزیاح

 لیرمج هک ه يلوا نخ ما-طظعلا ءایفصالا ءادنالا ىلع یحولاب مالسلا هیلع لیریج
 نالواهبلع قنمو یرهش | العلادنع ردراو قالتخا هدنلو ر تیک كمالسلا هيلع

 *ریضح سون مو نب رب شرع هحاس سواط لوا هکر د هلهجو وب یرثک لوق
 دن تلاوت م هر ک ییا نوا من ترضح نیمال سدعلا حور هب عا نييلع

 رلذعا هرکت ردي ی ح و ترضح که تنر لشاب لو زن هرکت رد هسیردا ترضحو
 ی رع رکو هصفدینا هدنلاح نس رذص بولا هرکش هچه ارا ترضح امد هب
 هب یسوم تر طح را راهح ادیعام ند رلنو رلش:۱ لوز هعفد چ وا كا

 O هرک چوا بولوا لزان هب یسع ترضح هللا حورو همد نو

 افصالامرک | ادنالاماخ اما راشو فی رشت هدنناوا یز نعرع یس هعفدید
 د ترضح هب عا ډچ یوا ام هدبع لا یو اف ۴# فوصوم هطو سد توعع

 لوز هعود ك ترد 0 هدسالعا بانج اسو هلع یلاعت هللا یلص قیطصحم

 هنت فی رشق لوقو طاسدنا لیبت هلریقوتو ليج رازههدنربره ردشعپا

 راشع !لوصح نداعس لوصو تسک

 ٭  ترضح نالوا نیضرالا ین هللا ةفلخ نیمز ی ور طیب تیز لصفوب #
 د ناجنناجلاوحاو ناي ینکودیا هلهحو هن لوا ندزّملو| قلخ قیصمدا #

 4 رد هدناسب نابفطو نایصع ن دیارودص ندرلناو #۴

 ی دلردنوکیب ناج نب را۶ ن اع هناج ین الوا ردروطسم هدراالا عماج باک

 ثعب ناچ نب دران نب قعان ن قعاص هدهب رایدردلوا بوبءریو لاب نکل
 ربشب زود رکس هدلبب ز وی نکس هلا قي رطوب رایداوب رفظ ید اک انک یدلوا

 ٭ لاسرا *



 ی وک < ۲3۷ #%

 زرا تاولص زد ثلردنوک منت رار عح اس وةيلعىلاعت هللا یلص ی طصم دمع نرضح

 س

 هکر کز رب هریضب نریوربخ ندږیغ هلیس هطساو یسو ېن هک هل وامولعءیدوب
 لوش لوسر اماف نوسلوا هليا هلاص یاو ر هسکرک نوساواهلبالب ربج ید لوا
 تیاده تعي رش دوخا و هلباک درجا ینا لاعتو هناضس قح هکردلوشم یا

 زدراح كلسد ی هاوسر ره هجحرپدقن وب هل وا شم ردنوک نوعا ماکحا میلس هب 3

 هکر ونلوا قالطا هربمشیپلوش مزلاولوا اما رد اجریغ یالطالوسر هییب ره اما
 ندیح هیلا دهح و دج یکی کر کہ دنلا صر عیلس اصوصخ توعد هد ياخ ۱

 یسدعو یسومو می هارا هرس هباخوا هپ هل اه هعقاو هے ندن رانشد

 لنپجح ون ترسضحاطعک اوردمنملاولوا قافت الا مالسلا بلع یطصم دو
 ردابنانالوا رومأم هلاتف مزملاولوا تباين ردم رج بحاص هنساوالخاد |

 ردشماسهلوا ما هرانا لاتقو داهج هک ارز ردجراخ هصهاوق كن هیداا

 هنکودیا مزعلاولوا اعم لا قلاو دهجو دج یودلبارافحو  الب یودکح اما
  یهارباترسضح الماینانالب ردنوک ن وا ماکحا غیبت باک لو زن هاب و ردلیلد
 نالوادراو لرک ردراربشیپ لسم مالسنا بلع یطصمو یستعو یسومو دوادو

 کت
 تندر یخ ۷

 دیحوتیبراّترضحیلاسعت یراب بویلوا سکر ک نوسلوا ماکحا نایب هدنراپاک
 ندرابخالابم هد رسا لا نوه ضاوف روصتهوبا هک هحرکا نوساوا دمو

 یرکیو كيز وب هرکی کیا ییرکیاج ابنا نابلوالسیم هرژوا یکودتبا لقت
 كيب ترد یرکیزوی یودتیاقاغنا نیرسفمرک نکا رداسیفصا كی شب
 دضع یصاق ینصم ے راوتلا قارشا اما ردیج]ا یوذ مولعم یکو دبا ناربمعم

 هأرق تانآ نیلسصو اینا دده ردشارارتخا یتوکس هدمامو هج را هيلع
 درعسد ردشنک هنفرط طاتحا ندنن امحا ناصقنو داند زا نیفماکلوا ناب

 قیدصتوبد ردرربمت قح استیو مدایب ءننا عیج نالوا قبال هدحومنموم
 هنا ق فک ییقانم كس هدیجم هرمز نیست نالوا نیلس مم رهشاقحما هیلبا

 مدآ ترضح رنالوا ینا رص ندنس هلچج نیمدقتم ءاسبنا هک لوا مول هم یسدوب

 سنویو ببءشو حاصو دوه رلنلوا بع هنیو رد>ونو سپ رداو تبثو
 ترضح لی ارسا ین ءابننالواو نيعج|مهلع هليا تاولص ردیطصم دمو
 لب ارسا ناالک دب ام وب و ردع كلا مزال ههاح و ریسعیرخآو ملکی سوم

 تابلاودجاوذ مزعلاولوا هحشاوق فاشك بح اص هصفلا #ردق وب تیاهن هارب عتب



 ِ ؟دد #

 تیدح ودر وہ مشلوایغاخ لرمي كب نب کر اشمر و ین صم ترضح ||
 هکنب ردر وطسم هدنمماج لص وم ءالعااوبا اما هلیق تلالد هنوعصوب فب رش |

 هکید ۱,۶ نوصبم هرکص ن دریمی: كس رکس یتهناسشلج یراب ترمضح مدح
 لاسرا هب هلت ما رب اسیسادعاه رداسا نالبر دن وکه لارا یب یکس ترد

 هيرا لوا كي رکساصج رد روک ذم هجو یرل قدر وب رد ایفصا نالوا |
 نجلا معین هللا تاولص ن, زکه ایس او نیلسصنانلوارک ذوب هل وا لبلد |

 ادخ بم اخ هنیمرکم نیاسم هماعو مطعاو لضفاو فرا ند هلج یافت الاب
 هددعب و ےھاربا هل لیلخ ه دعت سو هلع یاعت هللا لص ردم رک ا دیگ ترضح

 ندرلنوب م رکتلا مزال ی سبع ترضح هللا حو رهدعب و لک نار عنب یسو«ترسض>
 مالسلا هيلع مدآ ترطحو ررید رد مطظمتلا بحاو حوت ترضح فا ین هرکص

 نالواروکذ م هدیظع نآرفیند هةرفرو راردیا قافتا هدنکودبا لکد مزعلاولوا |
 عامر ع هل دم و 9۶ توح بحاص سنوب ترض > قمار مرهلاولو اجر رب |
 هدیه هقرفرب ندنب رمسغم "یه و راردیا قی وید رداکد ندرانا هصبجوم یص |

 زوفطیرکب هتشترضحو ردشلوا لزان هفیهگ ربی رکب همدآ ترمهح هلو ||
 نوا هبیم حوت ترمضحوزولوا هې سدردا ترمضح ع هشرد وب نیعت لو ز فک ۱

 كن هيا اما رار دردشغا لوزا دمرکم فب از وّمط نوا هلیلخ مهارب ترضحواا

 یک لاو هم السلا هلص مدآ ترض ح فڪڪ نوا دهد دیر اهعرذ وای رات

 ترض > ید فک نواو همرکمح ون ترضح فک ز ونواو ههرک !تبش ترضح
 زردبا نیقحن وید ردشلوازوب هفرشم فص ا٥ج هکر دشغا همظعا لیلخ

 هروصرهو رد هروس ك هکر دن ارون یرب ردراو ید باطتسم باک ت رد امدعب
 لزا هدنص هه لواكناضهر رهش همهارا تروح رد هر و تبا ك

 هدنسهعخکی لا كلا ضمر رهش هتب هرکصلی زوفط ند هفب رم فعص نالوا
 كناضمر رهش هرکصلیزویشب ندنلوزت كناروت هنيو ردشا هییسوم ترضح
 هکر دا: الوز روز AS هبلع دواد ترضح ههل هک یک: نوا

Êبويلوا ماف هليا دودحو ضرفو مارحو لاله هدا رد هروس ىللازوب|  

 هرکصندک دک لییز ویکیآ كی ند وزار و ز هن و رد نحو اه دیس هلج

 باك همالتساا هیاع یلع ترضح هدنس شک 2 کس نوا كب اض مر رمش |

 رهش هپ هرکص لی یرکبزوب قلا ندسلبجما لوزن هنیو ردشلوا لزان لرجت
 دنا قرشا ع رکتلا مزال نافرفو ےظع نارق یس ہھکی درد یرکی كناضعر

  Tapas E <` angenو >>
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 ی سنت نشدن سن سست سست
 | یران ارعولعف تبفکو یران اش ظص یدل روکهک ی راون بتکولکدو
 هوب هکد جاهل ناسانشور ءامظ نالوارک ذلاب نیقویسمو یدنلب كن راذلّوم
 ۷۶ ادا یهیعس ها رکش ا ( هثشنل ) یدلوب تر هش هلیاهدیج رابآ
 ٭ ییا عیج اح اید یانو م مان هدنز رابدلیق # ادضر مهدبع دنا ی راص#

 | * نواب هنمضح برق یربره * نوسنیا فطل هموقوا لاصقح #
 رکشاما 6۶ یراماّقم هل وا دلخ تنج # یراما هدنز هوا لد هرشح ھ*#
 یراسکاخ لبلد لیلذو یرادسقمیپ دبعوب هک هنبانج راکدرکم اص لوا رامشیب
 هلا لو فیس تمدخ رایسس تقرعمو ۴ نر رقراتفرک هدوق ویا هدعثاصع سا

 راستفک. تسار نیفلوم نالوا دع راودرهپس ئ رفیراک زور ن اکی راد هر
 تسرهف هوا رادونیرعهفأاو تس هنس نیغلوارارقر و لخاد هدندادع

 راد تهان تادلعرادّعم هاب راهه هدوتس لث اس رو تاءلومو راثآ تاغلوم

 را تیکح هزار راکز و ر نیا ب وجا کرا خالا هتک باکو یکی

 هدنضضو ردة رثا دنزرف فاومورپ رج نا حیران ی رپ رهو راج دلم شک
 نارخ هدرنسک مر هدبرح راجنو لال هدرورپ مکح ههدزرت راثعا رطذ ر وطنم

 با شوک و ب یلاوتلا لع یرادقم لد نکساصوص ردشاوب قفعتیودیا راجو
 دیارف كدرفرب هنن ردوا رال هلبا راد د ضرع هدح اما عداسو نا شاد

 ( هماَول ) ردشمالو دوحو یرهنرمراغتفاو جایتحا هلس دن هلیایراتفگ

 # راح جوع كوب یرطسره یداوا ۵ راسبخالا هنک تحس رردوب 8
 # باکو بردن اهجرع لصاح #یلام شل وا هلیاراوهش رد یاع فیطل عبطرتا ٭#
 ٭ یرتا كرثا نیا بولوا حد # بایسحا نوسیاص اکوب نر رع دقن *

 ا یربط رداور هنيا كشر هکوب #

 + یک كرلید لسسیمو یددع كراربشیب هک همزاتسم ةیهم هطبار اما |
 لوزن فدک و باکرادغ هب هلجوب و یتبهام كرانالوا مرلاولوااصوصخ #۴
 هک هنیزوبرپ مالسلاهیلع لب اربج كد هبحو عاطفناو یتیلک كرنا ردشغا #

 هک ردهدنناب یک كنا ردشعا هرکچاف ۶

 ل ربمغیب هل ج هه لوق نیسخر وم هماعو هر زوای اور هعارذوبا هک هبلوا نخ
 یسلوا ج وا نوا ز ویچوا رلنالوا ین لس مماماردررق میو دیا كی ترد یرکیز و
 رار عسیج هکرد نوا كنو یر هدیصمع تیعهخ ضعب و ردرب»> ین

 تودیا لقت یوما دعس نر یی هدابنن الا فی رعت باک ها زواج ندکی
 : ۳۳ص ۱ ۱
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 مار دهاشو نو رم هبا دا ی انا <x تانآ تفرعم ادا نالوا اح لاع

 : رخ یمتعدبط هصاخ دراومو رشدتریع به دعاس هدّتفص نوزوم تا

 | نالوا لامعتسا ه دنیم ز ی ور ملاقا هک حب مدروک ن وغ ولج لب رب نرم سیت
 || ن کوبا یسضسعو فرشاو تسحاو فطلا كني رق تعارب نب نک حب راوت |
 اا هکر کہ دماظذ قراعمیادانسحو مالکقوس رک هللا بو مدر وکرا قيقا

 || هلعبتو عفرتو یرت و ربتعم كن هلج هدماسنرا نانیداوم ع رصتو مایپ جفت 0
 ادد موره ظو نيعم هلن تامدقمیح مدلوب یرومانو عوبطم كنيرك ۱[

 || یکلمرمظد ینافص هدبج تاوذ نالوارمشم هيلا راشم هلیترشابم یهدتعجاح

 | ذعطقوب یرمشیلعریم نالوا اهصق ریشدرا افلبلا ربما هب عا ریذلد تاغصلا ||
 .(هنْشنل) م دلوا مصلا رثک حدامو فصاو هلیاتاعس تامارک تابآ ن

 ۷# هلو اره طو نیعم هشه هنس یاب *%# %  ر اکماک ر شبل رم کرار لوس :

 : ۷۶ هلو ارهکتسد هلاندنزوب مركو فعل # 3 سدتعهم ياحهتودوح دتفه هتعه#

 ۱ * هل وارمشم كاكوب هنسانب حرط # . ۴# تفرعم باخا هن اکی یکی اج ٭ |[
 ۱۱۴ هلواربکوریهصشخت هئشد یک لم ۶# *٭ هفراصم مزب ییئاضف تیفیک 88

 مس

 )٩ هلوارکتسد تالع شوخو ا هندن صا را رهشیک ارقیاب نیسح ناطلس ## |

 ۲۱ 2۶ هلوار سم بلاطم فنمر وز دود ره # 3 رارهیک یاب هی اب لوا مه ندنآ #۶ |

 || هلوا ریس اصن هیفلومیهاک و . ** طظعو نیدنرنم یکی شاک هصعلا #۶ ||
 | ٭ هل واریکهزادنا لک اپ عطرامعم #۶  تاودهماخنالوا لخ اد هیبو لصفره# ||

 || هلو ارکهدرخدرخ هدندةفن لخدم # ۶# نبيع همطق ل رثا لوا هلیقمالو #۴
 ۲۱٩۴ رار هداتساهلا جم هلذشواراعس#3 3 اصع هز ادنای دقهلکعا لاد 2۶
 || هوار ظن فصا نالوارڈ صر مز لوا 4م هدک وا ندعف دم نر شابس ەچ وي #
 اا هل واربش هرارزکه دنګا رار هان را ۴ # را دمانثراعهدواج هراق هک درک #

 1 هلو اشک اطع ف طاهر زوا تیلک ٭ دناورمهنروضح هه د لکه ر رج |
 ۶*۱۱ هلوارنا نیارکا اور هلیاراث 8*1 هر وزمهلوارثاوب لکدقوح هک اقح |

 || هلو ارزو یا -یراب هسقوب طا هش **۶مدیمد هیات ننصم نوجا ںیغرت #

 1 هل وارشحو روح هلل زع یالب عاد ۶# تسود هلهسخرحاناروکل کی رح یلاع |
 ۴*۱ هلوارعبخ ان هش هیمل وب یس هر ذ رب # ی رارلا نکیا شاف یرهدیکنوک ** |

 ۱۴ لو ارىهش یلاعو ارنا دهلوي تعفز # ۴# نودراکز ور یا اک اردسلکد قزاب 1

 | *داواربب یکم نب هکبلوب ناهج هاتن اک *؟ناوحون ناطاسیندقیهکوب هی روج * |

 ی ی



 ردشم زاب لد هد ودح هب امشلئو نیتسو ثلث هنس ندنخ ران نيت امو نیعسن هنس

 | روهل دعب ایف بودیا لبذن نسحم ن لاله انالوم یمهداز هریشمه دعب
 (ناخر وم ناموق رم روپ زم باک فلوءسب ردشلیا قاحلا یت اداح نابلبا
 | رب یحتیت داوح هتمزا نااوا نابیربحتیکیا وپ رک | بودیاروفوم دنسپ هدنفح
 یرداونلوارلنلقروما عن نامزدمب یدرولوا لورم ایسنایسرابخا رک ادعا

 || نوسلواضرف هکذیس هعلاطم یربطرفمجوبا باک ااف یدرولوبهدنف
 أ تعانق هکهیطا عبط ها راناو راعایغودزاب رھا ط یبا ن, دجا هم نون

 هلوا ثلا هرف نب تباث باک هنخم رات كنسبکیاوب هک هلب وش نولوب نیم یلوصح
 | باک ندیالیذم نیا یرمط ران رک او هلواثعاب هنب ذح وتو درفت هدخ راننف
 ال رع ن لاله باک هرکصندنا رد-ثعد تالیبوط هسرربک هل ین اغرف انالوم
  ند ادا قایئشاو دیصمت ۸ زا تا ار رد ف دارا ینرکذ یاس

 أ كنا ردشتلبا هنیدودح های! راو نیسی راو عبس هنسسان یروما ناپ ردیلاخ
 ۱ ساک یراوکرزبدح ابلاغ ردشماعا دیقن هر وهج ج راوت سیان کودتا ضرعت
 ۱ یز دلو امدح ردشابا دخان دنا یداومره نیفلوا راخا يطع الس ءان

 |مناومصعب نکآ شطر -ط.د یس هنوا ن دلا لاله ند ھیعنلا سرع
 ںولک ی ادمھ ن ان الوم نکل شمال وا سیم یامنا جدا رم ند هب رو رض
 شابالیج فلات هلدهنخ را هر امسجنو شع یا هنس نح شلیا لید یا
 هاد هنپ مشو عبس هنسو مت ینا حد ینوغار نسخاوبا ان الوم كلذ بغ
 نیعسهنس بولکدادح هقدص فقع ان الوم هرکصندک د تیا ميهفتیللاع تانداح
 رابخالا ءالّوه راسبخا دعب راتالا هنسهرا شلیالیذت اد دخ رات هب امسجنو
 هنس رادمان ی زوح نا ماماراعساو یراوت ةا ساو راربا ءاهفف سر

 أ هنس نویلناروهطیسراق نیا ان الومءالعلا هد رجتبمع شا طیض دهها
 هصالخ یا طبر ییفنصم هپ هقباسس بتک كد هنیدودح هن اتو شه تس
 باسطخو ماجرف تغالب باسطتسم باکوب ماهلا تاب دقم ةت مال ڪڪ
 هراپ ناسکس شع مان ارةحاوب یکه دنقلا م ان تحاصق بف اسنمو تها:
 مادقاو ش شوک رازه ندنتهج مالفاو مادفاو یس هنعبن ماقرا هدیدنسب باک
 ظوظح هدنرایزا ماوسعا راو حاس تحاسسو مدلیف تیام بودیا
 تعراسم هلبا رال هنندص ماتهفاو لوقع لزاسمیط هلباماک رب: كلک طو طخ

 ناوربسخ مولعم هلا یان افصلا هضورو هاش دنواح ریتعمربا یربند هلج مدلیق
gem 1بر مو  > 
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 ارا EN 7 ف ا یر رو هلو تا للا

 هرقرود هک یره رات ا ر دراو یس هدابز ها یف د وخا و

 | رود كارتا هوا ندنوک تردیلا زویجوا لاسرب ردقلعتم||
 هللا ریسک رادقمرب نوک ش د شعلا زویحوا هنسرب هدن زاها ر د هروکهباتفآ |

 | نانمهرب و سرف اس نا ناشحو نخواطخ E ردبوسح |[

 هنمانمدآهداراوبو ردشمکلیب كی هرک ك ب, هک هم دآ تقلخ هجتراعز دنه |
 ملا ەد دتن ر دشا ےلکن هلیاناسارپ یر ره بولک مرکم قولخ جت
 تاور ندنبانچ امهنع یلاعت هللایضرسابع نبهلادبع نر زکه باعت لضفا

 ۱! كهللا تس ترد نوا رلشمرتسوک ی هک اہ | ضعب ۱

 تاقولحتیک یهدنیمز ی ور الاح هدنرب ره كعبس نیضرایعب رشید ردوب یر
 || راشمروس ردرادونو ر رقم ساب نیارب یکم نب هدنریجما هدکرلنا تح ردراو راثاو
 عقاولاق بودا قلدصا د هدهاشلاب یمیطل دای ربا یدک ها بو

 هاشم اما سیملنا باک ین اذکر اخلیا قیعح وید ردمولعمهرابک ء ایلوا رد هلب ون

 وربندشینرفا لوا هل تمه لج هک ی سهدیج- همز نیش ءاط رپ راحو نیخروم
 یلاع ثداوحو ردرل شنا ایحا هلیتمحر رپ اف ضیف ییانومرباک | نک بولک
 ردرا شیک هنتساشناو تابا هلقرو تباک ه ط ساو تبشف اششیدآیب ثحابمو |
 انالوم یرومان كنیعان دما یرتهم كسخرات لع ءالضفو یرهشا ند هلج |

 هلامشلتو عست هنس ردرل شمزاب ندشین رفا لوا هکر دی ربطرب رج دمع رفمح وبا
 تعالب ر نیخر وم لطفا من یب ح خروماب ات اب ردراشاف هدافا هراعحسم لده یرعه |

 اصوصخیدقاناس انشور تانداحو یلاع ناکس لاوحا ربا نا ان الوم رع

 قح یرانارداوت ریازجو راحو یراسناو لابج نالوا كالم ملاع تانسحم
 ND یایع نالوا قد صام هت وعصم ( 1 ی

 ۱ لث اضف هکدحرکا ردراشلیارپ یغ ادرف ادرف یبا نالوا یقحم هلیایوهفم

 1 ردقوب تیام هنیخرومیهدنم هدیعس قرف بقل جم ,امعصق ,الع و تع یابوا ۱

 یتودلزاب الیصتن اضرف ردق وح تنا نانلوا د یاسالایلع هدب اک جاد

 | كلذ یلص ءان ردقنرا ند هبت مم نالوا لومأمىسلوا باک لشرف وا

 ۲ یلاوحاكنیزنک | هک ارز ردبجومی رک ذن هلیاربخ ءامدیسلکا لاججالاب كنهلج |
 ۳در ردخوتسمیلک اضق ر اس هک اد وک ی سل ژان و هجر |
 | هبلاداشم وطور یح هدنسهج رور منتو ولسمو واج جدا

 ت سیو م



 1 نی دوغ ا الوم اما وو 1ھ ت بد ۳9 وب كس قلا یو

 اسر نیدشدارتب هحهداسح یودلبا نام هلا لفن ندنحاپص لوصالا « هدیژ

 اسا ردل لا رهاسط هليا ییوهفم E رک لک همرک | ببب

 أ صاوخو ماوعا نو رق یدلر :a قلوا مرات سار بوناوا باسحیسورپ
 رب ن الا اذ-هلاو دقن يطل ی ات لوا ماا نیطالسو مانا ریهاثمو ماوعو
 تنسلها ردنکلوا میقرت ها یاس اوز تست باک 2 رات

 : دخل ون تیام یا ۶ وند رد هير ۶ هنس تنسو تداع نا عسا كلا تعاجو

 ف اگ ردح اقص E )ید_اوا ررقم رک یخ همزال ی رادتعا

 ۱ ےک انیوش##ر د مزال ے مند ر مدنی را ق #¥ حس هغالوا تاسحره

 ضعب تباہن #ردمزال 2 رات كنا هدنروصق ی ر وصق# رابا یس هراعا رفد ءا

 رالضاف هج ندب ع دالوا ل اراو ماا هک نعد رالماک دوجولا زی زع یاردوخ
 بوی نمان یل الج جرات نامزرب رل دتا باتتحاو ابا وید رد هپ رج تاس درج
 د شعاراتخا ے رات سار ینا توت وط ندر زا ینرصع هاشکلم نیدلا ل الج

 ۱ را عا تاج "هطدار یس هصو ناخوک اله جار > ناود لها ناو ولد 2 هت

 || سانه نقل این اخ ج راترانوہ یکی راق دوق مات یل الج رانا ہک ی عی راندا
 یلاعت های ضر سا بع نبا مرکملا ی لا ةدالو ىلا مدآ وبه اتوا

 || ندمدآ ظوبه هک ه لیا لیص هتوب . رل شد یرکبزوب ك یا اعج هلدیاورا منع

 ندن افوط نامز و ردشلوا لس یا یلازویکیا كب ىکا 4 كد هحوت نایوط

 ن دوهارا ت رضحو لاسز وقطش ۲ كس لد هن سه لیلخ مهارپا ترضح

 ]| نیما نایلس ند_ملکترضحو لب شب شعلازویشپ لد هنت امز هللایلک ی
 كد هنتفو نینرقلاوذ ردنکسا ندیدن نایلسو لس قلا ز وتو زویشب دهن یصع
 ارو: .>وا لد هندهد م السلا هلع ىس دع ترضح ندردنکعاولس یک ول ید

 | ترضح ازح ز ور عیعهشوادخ بد ندنن ام ز هللا حورو لب زومط شعلا

 | هکر دشلوا لب یللاز ويشد لد هنغب رش نامزوسو ه.لع یا قلا یلص قطصمدع

 مالسلا هلع مل اعرف ندنطوبه مدا ترضح هر زوا یغودزا یربط ریرچ
 : جهت رد Ee EE RS حل وق دوهب رابخا لو هت ر وهط

 هبا حرا رسفماماو رد هنس یکی از زی زو زوعط كب شد هحزاراص) 3

 مچ را هیلع دضع ی ساقو نو. اوت قارش انکل ردلاسج وا نوازوب كس تل

 : 1اع ر د یوه 2 ATI هدب < تعاجو ت تی ھا مالک لصا#
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 E ۳۹ TEE تال ای تو رسو یطیط را ر سما 5

 ۰ راجا لامهتسا جرات نافوطاا ا ا ! ف السا مرج ۳ رد راوشد ۱

 | هلاس*نسا یخ ران لوا ندلس تك یکیا ب ولوط ج راتلا سر یتطوبه كمدآ ۱
 ۱ E Bg راثلتف بوح یاوعاوروهشا

 یدلوا لکشم یذخا € زا تفت وکص تودیا ناولم قاطا یفشذو ناندح

 سر هرو مضلاب یدلو لاکشاوسعت كس جلب ین امز كکولسم تعوکح حد

 ادا هس اکا هب هست | تاب و نیغ وا فر هردان رلیدیوط ج راب یناوط اب

 تم n neee ren GRRE تند ات

 | یدنا هد 1 یدونجاوذ ې ی مهار ت رضح دودرع دویک ه د ہد . رایدتا ۱

 كی یدتبا لاسعتسا نع ر اب یمطع تسصم لوا نامز هر اک زو ر ءالقع
 || هنلا تاولصیسوم ثعبم كلذ بغیدلدا ر ورم ید راک زورر ود هدا ز ندلب ق

 وا رابعا ید- وا ګر راب هل مارا ی ۽ اغ تاالص نوعر و لاله اسید یٰلعو هی هيلع |

 برق ا زویکب ب یاب ع ویش ندتهج لوا چا كموق لوا راو
 اا رلیمو ر < ک دن رلیدل ے رابسا IEG رل هدب اما ىدنل ق تعر هح راب لوا

 [ ام. ىرتح رم هنلا تخ ج و رخ رلیطبقو یرفظم رد خکسا نامزرابن انوپ و |
 رد و ڪڪ ماهر ران هوا ر دوک ماه ر یعسا ك شكد لوا بودیا

 كي یرد کسا جرات لد هی رجهفلا رات رایدسل یوا ییراستعا |
 || ر ولوپ نیت هليا باسح ندلوا ن رشت ءادتبا ر ولوا لب چ وا ز ویز وة ط |
 [| لیرکس زویحوا كي كد هب ی ره فلا ب ولیاس ندناثاوا یطبق ج راک تن

 Sa لف با کا توعا E ۵ هرلنا یوق شد ۳ 3 نکل رولوا

 چک دان 2 یساباب ناو رش ون یبارح رات یم هقرف م کدتن رابدنوط |

 | ترصح هللا عه یلرب رمس نا طاس هلا تیبح هک اوو رلیدتیا سر ندنم :امزاا

 ناتسلکنج ناصغاو سوح ند نابن ناکرا یدک هدوحو هاوکتوبت لوسر |
 [|تداعس نامز یدلاق یرارابتعا تولو لزازتو لالتخا سومرا |ا
 اإ شش رفا ے راتسآرهدلصا یدزال زا ے رات هماکحاو بت اکم نالیزا ندنرلنارتف ||
 (ارا,تعا هلوفاوا نیغلوا رهاب و رها یک ن وکی ودیایرلفب رش دوحو اراودنك و

 ا «دنتفالسع نامز هنسع هللا یضررع ترضح اما یدرفلیفتیخر هب هرج |
 | بجوتسم ین ز اب جرات هدب اک لذ هکیعوقو هماثنم هعقاو و همتشم هثداحو 1
 0 ثیرعه نالوا مالسا تلود ا دن یک اعم یآر یدلوا 3

 .an تست ۳۳5 E TPES ین وی" یک
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 را مشاهد ام رلنا دوخاب و نیفلوارلنا 72 رات مضاو یراب راشماع | ناس 1

 اتاق با ییاسح فلاو تس هنس یرصه خیر ات هکریرحا لاح یدا ادیا

 8 دتخاسون هلماخ عبط یاضتقم یدل زوب اظن یکلوا كمور كلم ردیکر ذپا

 ]| خلوا وب كي چ وا دهج هسنیرخ لخاد یونس ابلاغ یدلزو د رلنوناق |
 || هقیفح دحرس یغودلوا هد اب ز ندکوپ كيب زوقط هسا هیلک فر اصم یدلشاب
 | نانلوا راخدا هدشاس نام ز نیفمالوا تاجارخا قفاوم تاد راو مرحالف یدتب

 1 هلم رطوب یدلوا مضنم هن اجارخا لی هل ن تاک نافدو ناز

 زا یدلوب نفح یغودالاف یرادهءییلن كلاوما یکلوا هد هب اع * يعاع هنارخ

 ا گراد ره # یلاججاوب ل دلغاب لزوک هن @ یلاع هنک اپ مط نیرفا 9 هغلول 9 ||
 : هو هدکشناد رفد 6 اد ز ام هرم هکتوط یەك # لدزاب نیس هن نخ

 || * جر اب هقشب یدلوا زوره ٩ بانطا یب هض ای رب رپ یدقیچ # باسح
 ۱ ۷ حب هحود ی دل اص هلخترب ی دنود

 اأ ردیسهمدقم دمدقم كراون هک هطانهیلک هطباضاما 9 |

 ا هطعباض كرابخالا هنک اصوصخ ىس همه روما كراثآ ع راو هک هبلوا نخ
 اهن زوب رب كمالسلا هيلع مدا ترمضحو یلیصنت كهد دعتم حیراوت ىم هلسم |

 3 نادم هسح ردعنول ردلبصقنو ناب ارل ر ا نانلوا لامگتسا ور ندضوه ؟

 اا تکرح هر هماخربه نالواراشعا ناعفصو نانع ءاخرا ه هماخ تیک هد |

 | تامهعو فيلا تابجاو نالعاو مابا نس هلق هدافاو دوصقم هلکلک لبم|

 || رولبق ہک اع دم هن خیر ان هنجو رکح ےکب هه زاب ( هثشنا ) ر دندننصن |
 نا ا هحطو لخو ا ےب وترکج یعدم |

 اأ وڈ رود * مف كون لاهن هرجا تف رحم ضاب ر ٩ ج نوج روليق دسح لها |
 || هنب روک هنب زوک رکن حجت ےک یتمھوش لق 6 “وی ہرابو كرب رپ هحود|

 | نیدلا ف رشانالوم ی دنب رهشر خاتم كنیخروم # جم کہ دشنز مس لف میم
 | دس هح ور دوا دلح كن همان رفظ باک یدزب ا

 ۴ ے رات هدنن اسل نان یسردر ز  هکیردپ تاھبلخ میهاربا ترضح هلوا یاب رس دل
 2 هطاار بس انو نکل هل و ەك یو دیا یتشسمن دنا رات ة لک بولوا كد

 موم س

 | قبسام ىلع نط بلاغو قلا دنع اعلا راشم هيد یدنلوا تبسن هنیراعس| نیغ وب
 | راود كلف ءاضتقا رد هنس خس هلتیاف یسهدافا هکر د هنسح تع دب رب رات عضو سد
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 ل-طر رب یسواکلربد قطا لا لطر ىلا هد عل لطر يا نوا ۵ لیسع) تر د ۴

 رفن اماف یدبا یم هل وقم رفن بح اص نایعاو ی رکسف هاسو ررانوب ی درولوا
 ندراشیدزکس نوا مهلامآ بسحمال مهلاح ردقب رھ ڈوب ینیاظو كنس هلوقم

 کی درولوا «اکررب هدلب چ واه اک هک الاح ید ر ولوا یرابونس راتید یکیا نوا |
 ی ر4 عم فباطوو هدلس یا ہے ناو دل شب دوخا و هدلب تند

 ذ ی” هقلخ كکلم یمرکمو ےظعا هک د کوہ دلرلش رطنو یدر رولا

  Êیدرروتوا طشعل نالوا جارخ ناوبد بحاص رم ندنا یدرولوا یر زوو !|

 هە دەل ی درولوا لاج طعسهل ن الوا تک ضم بح اص هرکصذ دنا

 دق لا تحاص ه دعل سرا تحاص هد عل یصاق هدعل درب ناود یحاص

 | كی ترد هیتمرا جارخ اما مهرد كب هرکس ناحابرذآ حارخاما یدرروتوا
 نالهو مرد كم زووازو 8 كلا ے۔اع لوسرا هیدم لاوما اما لرد

 ا هنیو ر دنعضتم یبهرد كي ۰ یکز ویشب كي ا  نداجرا برضلارادو قاوسا
 ا مرد كی چ وا رولوا لصاو هی هکم ی رط بح اص هک لباو ن, کب تافدص
 ا ددرادید كییز وب یلا لیا یی ابج نی ناوید جا رخ كلذک رواوب نیعت یودیا

 تا یا هم Ooh ی ی نر

 اراد كب زوب هلی ندلس نیبعآ اویعو هدراسن قازراو ناماو باود تاقفن اما
 اینا هنس هفراصم دعد رصلا جب ارخ اماو یدیارایدزوب كب زوفط یللاوآ
 [| یور ناخ میلس ناطلص ہک رهاقرصم تبالو « دندودح نام دسلو نیرمشعوا
 | نالوالاسرالا م زال لاسب لاس یدشود هنفرصت نامعل آ نیطالس تودیا ى

 بج هناشیذ راب رهش یدرولک هی هين طنط ق كل! اراد یکب ق اج “هليا ےن زخ |
eااعج یدز افلوا فرص هشاظو هلتاود تاد راو بولوا هدیدادع | 

 که دنع رات اع سلو نیس هنس مود كم جارخاما یدیا راد كس زول هرکی ۱

 | ندنیمز یور كلام ناتس ناهج هاشداب ناخ میلس نا ناخ ناعلس ناطعاس ۾

 لصومو رکب رادو نت و هشی> اصوصخ بلحو ماشو رص ءو نيفب سس نیمرح |
 || مور لد هسو رکنا دحرسات مور تلم كلذ عم ب ع قا عو اسو مهد و |

 || ترا لحاوس یک o دنمان ربازجو برع سلب رطو موب و زی یهنمات یرالبا[
  لصاح ند هر وب م تالو ادعام ندرمصم لاس نکیآ ۰ دنرافرمصق تح موسر ۱

 ا یو كب ترد هک ی دنا ادی وههاکوب كس شب هن هنس ندهنساهتنا یی لاوما نالوا |
 هدناتسح دلو كم لامف لاص یس هلق لو كم و تولوا قرص هوراصءا
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 ار و ےھرد كی زریکیاو كس هر تست و رو  Eeهطعساو ییاوج ام دعب اوئوز  :

Nجنب خو ےھرد كب هرک كب یت  

 کلم تم ابج كشارپ روبنه ی ۽ نددنهكولم هک حر كم

 | بوغارب هز | وص رار زود, رکر رب بکا کروا صلاخ ب هد راطن زر

 FEE تاب مزب رلردبار اخ داو ذا ا

OER ۱ریدق اماو زواوا لصاح خد  | 

 كلذ نفرو ول اص هراب د كب ت رد هر رحو ربع فک و نوت .زو ها ا

 ن رساق حارخو رولواے هرد و و یلاو كم ةرک كس نس رص رابد جارح

RE CO SP EE e 2 
 نوزرها ید كب قرق د یهاکو ن نوتلا ك زویج وا ص + جا |

 لاهنتو رونليف نو رفمهیدس جهدا زندنوتلا ك زونرد قشعد و ولو

 || كیزوبشب نیطسلف حارخو یکودناراند كب یللاو كيزویحوا ندرا جارخ

 زا نوعر د صد حار دد هنم رونأوب قعع یکودنا راد ملا رها هللا راند ا

 ۲! یب هلهادببعیسلوم لولسی یدیاراد تیوب کلا هدنن امز ىو ترە |[

 ك بید ی يا یه ن یوم هان ما افلخ تح راند زوقط#

 و ر و جارخ > اما رد شا نش اید ر أ

 یسوج هن و یدرونیلا ی رشع كن العو یدرولنید ی صر هی یاهم ج وا

 ]ناب نعورو عش رب رهو یدروتیلا یر ولور دلی ندنررره كني دومی وا
 ۲ تر ۳23 و یس هباوبد موسرو یدرونلیق ص: م ھردر هد لس ندهناخاا

 | ح صرط یکی عب رطب رهو قد رط) ۳۳۹ تی نواره یار 2 عن

 [«دندی تم كح یحرط یه ؟ذفه عم هیدناریم سوفن كس ش شد هح صز طر ر

 ا كراج وطرھەنيو ید ردیآ طض ییدآ كب یر ا ۳۳

 | ادعام ندنوب aT کا یر ره هکی دیا یوکګ سموق شد

 9 رادرس هس صغت قرف یر ره هک یدنتلوا ر رقم یوطَعف شب كسموق ره

 ٥ یمدآ نوا كخرفاز رهو یخ فاز ترد كخوطعفره هنيو یدیا یزرالاس#
 اکر ا بولوا هر زوافالتخای ز اا طع ا یدشملف رںھم
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 و چہ و رر ر ےہ اس تاج ی کات

 : E یر زو ول ید و كم ا هرک یا هدننر اما نامز كن هما اق

 1 رم 3 كسزوسدیو كب هرز کات هع ر راد جا ارح کده ردمهرد] ۱

 | بوللا رانید جواه داب هپ یر زو یکیاره ن دنتهج هحاسم مور جارخ هنیو
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 سو ور رج بول اقطو كيزوکی لما ام دن رد وب :

 || زویکیا كم زوفط ناك ك زوي و كي هرک ك ي رها ءاروامو ارادنهف عم|ا
 1 یا یرکب ز ویحوا دا نیا ح و لعهروکرب اسو دّفصلا هنر طع هرد |[

3 

 ۱ هر د مهرد ی نا ا ویکیا E ,د هد هلچ وب تولوا ,هردزونرد ك :

 || نوسیتر RES ہزراوخو ےھردزو۔رد كيپ لا قرقندکرت نیادمو
 : ندزمر و صو توب یدب نا توش و و كس ندنس هح ات دنک ظالع عل :

 ۱ كن هرک كم يکا ی ب هل ہک نافصاو دعط ز هبح وا كہ یح اقص دیدح :

 || ےلاو یءدشکو هدعء دفص ندرلتوب هکرد هب دش مهرد كيب یکیا ناسةطو | |
 و e ا 5 درورص "هر وک هاب رعو فساو 5 ر رھ نا :

 | قرد هک ےھرد كيب یللا هنشورتشا حارخ ھت ردشلواهب دع مهر د كہ زوفط
 ادضف ندعمو شاش جارخ اما رد ثعلود هیسسم یکی یکاو هيد یکی زکس |
 ۱ دیاوعو ردیهارد هییش هسا هک هیسپس مهردز و ون ید كز ویلا بس :

 1! هرها اط نی E ہعو ناسارخ جارخ عیج هک هیسبسم ےھرد كی زود اچ

 كس قلا قرق زوب نکس كس ترد ق رق هلبا ل ااو ر وک ناتلوا مص
 || هدندحرسو منغ كيب یکیا ندنویقو هب اد چ وا نوا ندباود هنيو ۳ :

 | مرد كی ذوب قتل | تهق هکر یسا شاب یکیا نوا كيب یکیا ندراریسا ناقیچ ||
 ۱ یسهع طقرههک هنلادیدح جیاعص هعطد زویح وا كس ثددوز و صو هلوا بوس ۱

 | كم هرک كي یکا دايار زو ناغماصو زو ررهش هفطو اماو هلوا نیفصن |[
 ناطعاساا ىلع ةن ومال ناهفصالا عم ناو سهل لصف ردبه رد كد زویشب 7 ۱

 ناحرهمو نددنسامحارخ کهتن ردٌشکا مه رد كس هرک كم ی ولا نوا هليا یطرش |[

 ك هرکڭ یز وتو از اوها حارخ عهتن كيب زویشب و كيب هرک كي چ وا نددقنو
 اال اء ك هرک كم ىللا یزاوها عب یناتسزوخ سرف لولم بولوا مهرد

 ا ك هرک تي زوفط قرف هضقلا لب هل صف الب لطف روب رم نکشعا طیسفت

 را قرص هبل اصمود:ک ندنارا-.د كم شع  تلذ عم ردشعا لصف مهرد
 1 قباس نکیآ م هرد كيهرکك  جوا زوتوا سراف جارخاما ردشلیا

 : نوما AE ما لا ےھرد كيهرک كب شد زووا لصد #

 هرک ك ب قرق یس راف هروک سرف لولم هک الاح ردشلواررقم یمادا ناطلساا 8

 ۱ نی نارغع د: سلا لوصح امأو زدی و یرلک دا طمسقت هلق اثم مهرد كس 5

 [|جارخو ردشلوا مهرد كب هرک كي حرخ لک د سب هدنما لا یکمرب یسوع ا

 هک نور #
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 ۱ زود E و زوتوا نم شهوقو ا

 ٩ یرازابهراب ید نواو ردّعرف راس هنوزواو هننبا کن اهفصا "روکا ماو ||
 ایار> ردراو یس دق دن رف هراب كس شملاژویحواو یقاتسر لوس ررود :

 ألا نوا قو ناهفصا ناویهنب لضْفلا لیق کهن ردمهرد كر هرک کی یک
 ردلرو حرش ود ناطلس تنوم الب نح زة همهرد كم هرک كب

 ه دنا سح كب هرک كب نوا یر 0 كي هرک كس. ىلا نادمههفیظواعاو
 كس للاو كي ز و « :KON ناتسر اعط "هروک جارخ كاذ بغ ر و ۱

 ۱ یلازو ها مهر د كسب س ىلا با د راف حارخو ر» را

 1 :هک ی تعب فلا هنام ل تب هر> تعشو نالبج لسصاعو مرد ترد|[

 ۳ . ینا نوا ۸ ح ارخ متن ر دمهرد زوحوا كس جوا ناسفطو كز زو |[

 || كي یکیا دمر و مهرد كسب ترد سغو رف دناوعو مهرد زوپچوا
 || ردپسم یودیا مهد دزوب ی نکس نوا ناضعشو تور لنا ےھرد اا

 مھرد كسب ن ایما جارخو مهر د كب نوا ناراشوہو ہلاوع عهستن
 ها ردہھرد زویشد كر یلاز ویکبا را: و ن مدوجو نار لوصحتو|ا

 ۱۱ ےھرد ك قرف ناقش هد فو د ك ترد نارسک حارخ هی و
 اه کیا ناکدنم د دیاوع جتن ردعتلوا ےھرد ك ی یرکب ناحو لوصحو ۱

 || یهرد ك نوا تیک " دن اعو مهردك-ب یکیا زولوا نورجا هداتو مهرد][

 | زوبشب كب.زکس قرق نانا شم جارخو مهرد كيب یکی ماسهب هدف
 ۳ تنادیا وعو مورد روععا كس ید اراساب دیاوع كل دکص ردمهرد

 : E ا یا نوا نایمرو نیبدنعلا حارخو مهرد كم روشاولا ۱

 | کات لا یرلتعفو حرف و هرک كل لماک لوصحم ۵ ردشلک هنلا 2

 || دوغ لباک هک ارز ردعضنم اکا بسا سأر كيب یکیا ولتهق م هر دا
LEه دلب کو٥ درو لشحو و ساوحو نارداو ن دم تولوا  : 

 ۲ | یرادقم كن نا فط ندو نارفعرو ن دل رانو دوع نالوا لصاح

 ) هرد رويشد ك ر نوازو کات هو ر داس ید ےھرد

 زا زوب یکیا ك ىلا نیکیک بلا جارخو مهر د ك شب ن دیبا ل وصح و

 | كی یکنا ناور قاتسر دی اوعو مهرد كي یدب ناواو ق انس ر داع و مهرد |
 ندمزراوخ ار خو كييزکس قرق ندا ت ردشلوا ےھرد یئرکب کن زویکنا ف

 ردباوبیمح وصیت لس وتس ا نود ندرت عا
YKص4 سس یونس و  



 < سو
 محرو قروم یارق ن دناتس س حارغ اما ر دشلوالصاح كيب رک كب شغل
 هرکص ن دکد لسک ارلنا ر دندن اتم راعط روغ کن اسنلکر او ز داو دالبو |

 || سعو كب هرک ك بب یللاییصا رددنرارق مهردكي یدب قرقو كی زوب ذوعط |
 || زوي نیسبط جارخاماو ردشعالزن نکیآ هدنباسح ےھرد کی, قلا زوییدب ۱
 || كب یکتا روباشن لوصحم کهن ر دمهرد ناسکسز وب رکس كيبحوا یرکب |
 || لب زوب ید, سوط جارخ اماو رد_شلوا مهرد یدیو كب هرکز وب رکس ||

 كيب ناسفطو كيب زوپ هرک نکسر وباشن دناوع عهتن ردمهردشعلا زوپ نکس |
 ۱۳ سم حارحو كس زوسدب دروما حارخ کدش رد هدندادع مهرد زوبرد
 لوصحم اما رده دن دادعت مهرد قرف زویترد كب هرکی دیو كس زویجوا

 ردسلوا ےھرد كب ید قرف زوو ك هرک ك ردنهقو ناھا در
 ||ھردزوترد ك یرکی زونرد ق اتسدو حکو دو رور جارخ کھ ست

 || جارخو مهردزویترد كہ وپ یرکب ناقلاط جارخ ہنیو ر دٹلوہ نیعت یودیا |
 || زوینرد یبغداب جارخ هتن رد منغ سار كبو مهرد لی ژوی ناتس رع

 هرکكيي سو دادسنفساو ةارفساو تاره جارخ متن ردمهرد تاب, قرق
 زوفطیلا زویشبیحد بس حارخ متت ردمهردكیب زوفطیللا زویو كب

 ۱ هرکكي جوا هحد "روک ارخ ندرلزوب رد هدناسح مهرد یا زویچوا ك, ||

 زا روک ل ام هک اما رولوا وب شبز ونوا هکر دبهرد كسی زویشبو كسی |
 دتضیظو کهن ر دھرد ك هرک كب شع ن د دمو بعشو هطنح ناکروک

 علیم نکل ر دمهرد كز وب زکسو كيب هرکكيب زو هليا ینافاضم ناولح ا
 | ردسهرد كي هركك ب ىللاو كب هركز وب داسبق یرممکد هب هاوملا ةبابج
 ۰ دنتضالخ نامز كسهنه هللایمر رع ترضح اما رولوا لوب زویشبك هک |
 زا دهع زی ملا دسرو ن ی عن ر دلا لو ناسکص زویکناكن ةلادع

 | جاصح هکهدنامز لوشاما رد-ثاروشود قرف زویکیا كی, هدنفاصنالا رفاو |

 | هرکی جوانوا یدلوبراهتشا هلفیحو لطلاک ماکطا نیبو یداوا یوتص ا
 ۲ ز وترد هدننامز زی ورب یار مکن کل ی دلوب قم ینیدلوا مهر د كس زوي

 مس كل هکیدیشفلا لاضتم كرب یرکیو هدنباسح لاق كي هک كیا
 | هنیو_ یدیا شفلوب هدنباسح لافثم كی هرکش بناسفطو كب .هرکك بزودی
 | لبج سرف لولم كلذک یدیا مهرد ك زوب رکسو كب, هرک كب.حوارونیدحارخ
 | فدفناخرهمو ناتسرطو ناهتسامودنداددو نادمهو نیملامو یرو ناسح:رذاو ۱

 دک شدوفو #



 هل. ایدلو سا اراع کی دو یدراو هقافحا هبحات داع هدد راب و هالو رک :

 1 ی دتشود هتک هم اع سل دح ی تادنرف لد وع اھا ی اشا دت 1
 : هم رح ضرا هساقیلع یدشالوا فرود ایا هل دوال مسی < |

 | یدلوب نطوت تصخر هس ن اط نیمز مزا نا ره کەن یدلوانکنبوداو|]
 | لرم یهمر کم هکم تولوا ناور هه رطرب هلیاغوا ودنک ن اط ؛ هرج نکا

 E نامزدءب یدلرویان هیداع برع هب هلجوب و یدن دا |

 رلیدلیف ع ا هر دا ندتس ع دعاو ۳ مت ۳1 عل زند ندرلنا ۲

Cê ۳ 4مس *۶ قو تنام ۵ مو نایص ٭ قو ا ھد روم" تام  

 لولم 4 * ےظد 3۶ قوص تربع لمم هدنس هثن زو کو كغ ىر 1 3

 +$ قو تل دم ی A وا ر د هل دهن ۳

 زنا دیش ةه هطدارو مرطان هک دطدامو هدناعهدن اف ناسرد رب ۱

 ٩ هنازیج لاسب لاسو ییلوصح ,AE هر و یهدسمز یوزر همرال 0 اما 1 1

 ا کرد هدنن اب لوقعم جارخ تکولستاود لول هاو وو ۱
 |٠ سویلطعب امگا عا هدکلاسسلاو تاناباا باک هللا دیه مسالا وبا انالوم
 ]| دوب نم فوصوم مکح هن ٠ دشناوا لصف لواو ردنا ایت - هلی لس ندیدولو ۱

 2 | ته لحن رقم داومو نیخروم هه اع YE هب هداوآ ادا ندا

 ۱ ها یهدنزوب ره دننامز كنا هکر دشمز هل وش ه دال اوا كل ع»لواو ا ۰

 موس یددع 1 هبرق ید ۳۷ دهر و هکنا كم ترا عج را هبصقو را رهس

 | لو صح ءارهشررهو ی دنا هت زه ال« هز نخرب هک اب وک هتتحاب ره تولوا

 2 اا یدیا هی خوب مسلط هریعهدنب زکت عار زیااعر ۳ اکوهدنسزرب ر هک یدناوعو ۳

 زا سا بعلا وبا ا للل اوبا هک ییبارخ یس هموعضم لاعاو ناسارخ هک هلسهجووپ
 یر جارح 4 دتفو وا دص ه دن رات نیتامو ر یا هرس یاو یسابع

 : ۱ 1 ۴ e“ || زوب و كيب هرک كيب یکیاسموق لوصحو یدساوا مهرد كی زوپ هرکك ی نوا

 لس ۵ رک كس نوا ناخر = دبا وع ع دنت یدوب مهرد كس لا نا فط ۱

 ناتسهد ندنابضف غمت یدلوب نبوت هدیهرد رو زکس كم لا شذ ووا

 1 ام :SE تک وا رد لمس شب نام جو



 2 کود د ےب ی درلبا قلرا هب ه4د ارزو سدلیا هصلا 2 رابدقارب ییشاسا

Êشرا دن کو ترضم ندنانوکع تا داو ندن افوط هرس رکسردبا دانهرزوا  

 یکه د لغو ی داوا نوشرآ ز ودی هی اب عارذ انب ٽم اف هک اتقوا یدیاربد ||
 اا دلا یارتحا هذا ق اق وف بولی ردا فوح ی اقبط وراقوب ندعارذ زون |
 بولیق اشنا الم قطر « دنوشرا ز ویره اذهعم یدلوب قق یتیدلاف ||
 || كی یکیا اضرع یراویدرب رهو تا-قبط تاق قلا هدککچ یوب عار ذزوبیدیا
 || یرات هجشرادس اف عز هک الاح ی دریا هتان یسلوا تاجردلا بحوتسم هلعارد |[

 || یصیچ E الت ساو محو رکن یاوعد یدبا شلوا فصنزونه]

 عونم هلبایمنم یدیاردیایلاوح وب هک علاق یدیا شلوب توبث یراکدتبا دصق |
 || حالص هکنوچ یدیاراقروق هدا ز ندهل ا بضغ نکل یدیارولی نیرلقدموا

 یرلکدنرکوا هليا هنعنع ندمالسلا هيلع ح ون ترضح ىدلوا س وأم ندنرالاح |

 یوزت یهل | لھ“ تیعاح ی دابق اعد دی ه ر ابج ر و رم بویقوا یی مش ۱

 ۱ ی دلشاب ا اعم تور بوناوا سها هی ه_هصاع حار ی داوا ر رم

 || زجاع رایدلوا زمروکی ب ریرب را درک دب لوا بوسا هلن دش هک ج وا نوک وا |
 اا یی دبا داح را هرهز لان هسر هل اادخ نامرف یر ندیاذع هک: الم هدنراقدلواراحانو |

 اا نالوا توربح نا یا هدلصا بودبا اله یی هت یدروا هعص
 : ناسلراو نلوا توهعو ناح يب هد هطرو لوا توس تلالص موللا بجاو ۰

 || نی.رلخاب ءال-ةع نروک یراناو قلوا لاله هرک ك « دوك هلیانامدود هقرغوا |
 ان :E هت كلذ عو یدنیفهدارا قلا ترعندنرادوسدب یدوحو :

 : ییا شعب زسر ولب E سس رهف هل لز ن را صقو :

 زا یدیارروس ھه تو ر ییز E هاوخان هاوخ ورا ندر هدست سال ۶

 بولیکج راحانراح یرغوط هراذکهر قلا زوتوا رابج یا شع هدستیاور رو ۰
 ۱ لقع م اعو ہریخ یراتر عا مسجو توهعو سوهدمیر ره هدتلاح ول یدیاردک از

 ِ N یدنا ل اق بولوا توکسبحاصو لفعل ال لولب رپ هر : یرلک ارداو

 : ی راک دلس # رادحر ره یک ناویح یدلا ۶ دوان ملکنو قطا فرش

 LE ادرکهن ید ه 8 مامت ی دو یر رهاا

Ê۱ یدنروک لو یکیا شع هش رازوک هلو # راهق رهف رصرصرا * لةع أ  

 : دومو داعو ناطق مرح الف یدلیف ے با نا ا وک و کر ره

 ۳ قیلعو #
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 | تکلع هیودربنل ن دنا رارریدیک «دقدلوا ر رس سلاح بو راو هبه :امالا
 ۱ نالوا اپ اب هاکناح ام دعب راررو هش اب ه دنا ید د الوپ جب ات رپ بوروتک

 | رورمملوا رربدلاق نالوا اب اب هلبا عانا یکیا نیرز جار ر راو هبیربک هیمور

 ی ودنک هلتکسم ضع رالاسو رادجاتلوا هرکصندنا رریدیکه سنشاب كرات

 ینا هن اک ځد اپ اپ ررتسوک تلذم بوشود هنغادا ك اباپ هک ییعب رولیقراسک اخ
 هليا لاک رروب « دشسوایعسج بوب وق هرزوا ی وب و یاب یراقادا ردیا لاعاب
 ۲۱ ه دیرانا معدن هدنیح لوا مرج الفرولبق هدهاشم سکر ه نکو دیا لست هننامرق

 وخ كنا یغاناو یلا كناپاب هک ان ر روط ماد وق و دامآ

 رصیق اک اهرکصندنوب رر ووا بوقلاق بولواراوس هراوهر بسا یک ی یی دنلوب
 ||( هچیدب ) رولواهدننامرف ریز كنایراهاشداب ناتسکن فعیج رولوا مگ یقالطا

 || # بی زرطو مان دب معز وبرد هب # بب رعروطوب ارسان "هل فشموب رده #

 || هک ادیب هلبلب ناسا بوشود هل ناز هنب رابج حرص هان هلولورپ لصفوب #
 هک ردیغودلوا #

 حوت نافوط ندمدآ طوبه روا هدصوصخ و ران آ ءایگحو رابخا ءهالصف

 [| نک بولک «دقلهنرواویو ر دشلوا لس لا یللا زویکیا كب یکیا هک هلک دمرکم
 ۱ نکرروطكم اریز 8 نیفب یودیا ینا رس نال یراکد تبا لکن كقول
 eee هنسلا دادهن ردلاح, 7 قلوارهاطرللد - ول هدنایه كموقرب

 مالسلا هيلع ح و ا ر دلابخ ا قلو دوحو هلبا ین ارا تاو

 : ۳3 ار ملاقات بودا تارک راکزور ه- ھن هرم نا

 ۱ ردل الا رها یییدنلوا ماکت هلی نان ناسل نی ل د هنت امز ماس نب دشسهرایا

 0 نیسعسو یا هدلب اب نیمز هدننامز علاق تیاپن
 یتد نافوطرب نامز دعب هروک هني رل هثبح لاعفا رلبدلک هررب نیرابح باخکا
 || هنتوقو تردقیرب ره هرظانلاو هرواشلا دعب را,دلبق تروشم هلیایلاتحا قلوا

 ضیضحو نیمز طیسب هليا انب ماكاو یتعان یلاعحرصررپ نیفلوا رورغمإ
 ۱ یوم هب اصل دارال رک ه را رای دلیق ر رقم ین :ج هنب رب فقس ندشضرا

 || یب رط یصو هکدنجره رابدعارک ذنموهفع هناضقنمرفعالو رلبدیا رک
 لاد هللا رلیدشا یدل.ا تعصت . هرودنک ماحرف تیاده علاق نالوا ماس

 اادنپ وید دیا لر یتلرا ج ۰۱ ر دیا فوخ ندنبضغو طط“ كشیراترضح

 ج 5 قان لها لوا ا ی الا رايا لع ید



otای حس رج س  

 | همالسلا هسیاع یسبع ترضح لینا هکر دشعا ناب هلهجو وب یرکب راد
 نآرقو یدنلوا تا رد هلتفل یدب نوا نکل یدلوا لزان هرز وا هاب رس تفل

 | لیصتلا مزال لبعا یکی تبدنلوا ادا هلیا 46 میح زا نجراا هللا مسب ۶ ےظع
 || ندرلنوپ لیلضموقلوا سب ردشغ الشاب هلیا یرطس نالاو مالاو بالامماب
 || ہلیایومصم + دشت ثلاث هللا نا 9۴ رریدردیسعو ع صو حور نانلوادا یم
 هللا تاذ هنکد وصقمو دامه ندما هللا مسا دا ره ندبا هک الاح رایدروتپ نی رالوب
 | ند اذ هن ڪڪ تیه ام د وجو هک ارز ردعلطم دوجو دا ص ندا

 هک باكلا ماهدنعو ۴# نالوا روط م هدهللا باکو ردهصتنو ر دنرابع
 مت 15 اب ید هل ر تارا ونا رشت ر د هاش اکو یک رک نا

 لواببس بو دیاقالطا با هنراترضح العو لج قح هع دقتم عدارش باخګا
 شضصا با هرانكواقالطابا دته تو کی نسانعم
 | رایدم هدییهف یأعوب یراصت ءالع ی دیارلشعد رب کک | با هیادخ یرابو

 رابدشو د هتلالض یب۴ مث بویوف ییاده میعتسم قد رط
 | ردپ هکردباپ العا یس هبت رم ندهلجج هک هیلوا نخ  نابشآ نارورمس ُهترصرد
 هکر درصیقیحاص هبت رع یکی ردکید حس نیل ه دنراراتعا رد هنسانعم
 ناهاش داپ هکر دشرفادب زهبت ره یصچوار دنیطالس ناطلسیسانممردکعد دورنا
 هاش داپ داذعتسالا بسحم دامه ر دن رابع ندرصیق هکدورب ناو ردهنب رارابتعا
 | «رلنلوا هاشداپ دج نهانا شرفا دین ز نکلردلکدرلنلوا دج نعابا هک ید ردراللا

 [| گیا نوا «دنتل یا هکر درقومو ےظممو ربتعمو ززدمهلت اف هدرا دعوا قالطا
 اک ردەنمان یر دین یی درد رد شقا مکح هداقنم كم رجوا یرب رهردراو هاش داب

 "وب ج واوابحر حوانره هکر دهم وب یتردق كن اپ اپاما ردکع ددنوادخو كلم
 باصهناندجنرفا نایعاو فارشا هکرانوب سد رولوا ی دی اعجج هک هاشداپ رب وكب
 هي یسکنواوب هدنحما ناساشور عیج هک عب را هوا قعتم هک دهن نوا ردا

 یس ان ادو لقاء ا هلا یےما كن باب ر دق وب جد ناش ید لداعم

 4 هکعا تردا روک ییساذنتسو حودع نالوا لح هلا هدبج لا صحو

 هوجولا نم هح ول توثردهماعا ءاصعتساهدنب امحناو نالوا لع صگناماق رولوا

 | دهزاو فرا هللا و رولوب قع یراهعرتسوک زاوج هقح مک هلطرغ لت
 نوکسم عب ر ثاثهجتراعز رار ریدیکن یجسجانربهتشاب هدعب راردیا ح>رت ینلعاو
 || ییچس جان هک هلی رطوب را رروک هتخت بور دنوک هنتیالو نامالا یرلکدعا دع

 هما ۱



 أ رطن هح زیکر دوب باح صا هجلوق نیدلا داع ناطلساما زرولیق ادتبا
 || هيا عقاو ند دخنة ر ھه ند هلهاروهش ر دنوک یا كنت ات نون اک هک را هیلیا | : 3 ۰ | ا و `

 ا[ ماا ادا هسیا برقا هسا دی رکی لرهش نالوا ل-صتم اک | نیا ہجتو ||
 مالسلا هیلع یسع ترضح یرمغی كموقوب هصلا  رک وا یرلموص #8 -

 | ندوک ی تیدغوط لس ر دایجتا ت رطح باک نالوا لزاناکاو](

 | یرا فبرش دالیمو ر دنعضتمیپ رابخا نالوا ن ء1د هوک ی نيدنلبق عفرا#
 | باععا برش لیحناو ر دشلوا مقاو یس هک یضشب یرکب تالوا نون اک |

 ا ردشمزاب ه دنیط او هلا هِت اربع رد " ءیرب هکر دشمزا هنسک ترد نداسعا(

 ۱ هکر دافول یعجوا اک E ه دمور دالب هلا هیمور هکر دسوق مهد ییکیا

 ۱۱ ها نانو يدوب هکردانح وب یدرد ردشع خاسنسا ۰ ةه را هلا هتان ون

 || یرلمابیصصب و ی دادع موصو نیمطسم وص كرلتو و ردشمزاب هدفا

 ۱ ءافلخ هکرد روظنم هرب > وب و روطسم ه دیک اثب ےرات اما رد راو جدال

 | دف جاقرب نوی راو نالوا ادن یلعو هبا هللا تاولبص یسع ترضح
 || سیسقو فعساو ییلتاجو قیرطبو بابو ابحر هک. نعد ردشلوا مصنما
 | قح قامت الاب ر دراو شیپ لرلتوب هک ناب ور اما ردشلد ناب ورو نابهروآ ۰
 اا ةبهلا تافصر اس هکر د راو یس هناذ تافص جوا كنبرلت ضح العو لج |

 تم و دوحو دا ندتعص ج وا لواو رارد ر دلحاد « دتقض جوالوا ها رک

 || ر دتکح قدصام یسبعو ردبایاعتیرابترضح اشاح زرلپ وسوید ردنابحو]
 وا ترضح هلبا یراتعا یتل هطساو ہر وم كلرناو راردبا نیریبحت رداد> ےلک مه

۳ 1 ۲ 

 | رد سونا دوحوم هکر ردیا اراصن نیملکتم ءایتحو رازید ز دنا یسع/

 اهو هیلوا لر دم هليا یرهاظ كاردا هک ردلوا لوقعم ردلوتعمدوخانو]
 ۱ ود ردراوههلاالا هلا هدر و زو تاروت هک نعي زرد رده۔ھلا دا رح ندلوتعم |

 | ادا رح ن دنا هل وا هلق لمت هنا امج رکلوقعءو دوج و٥ سد را ردیا لالدتسا|

 هسیازالواقلتم هن ان اعجرک اوهنلیقهدارا نا دوخان و هلوب ققح یودیا سن

 ال دارم ندنکم هنو رددوصقم نکم ندا دوخابورد دوجولا بحاواب اقلطم
 ۰ للعلا هلع ا هک تحاوو راز دی لیصف هد س دقفاا حورو لع

 ۲ نوعا سفنو رارولیقرسا هلردپ یحترضح هارابتعاوب ويد رد للعلا یرشاو

 باک اما ارك ا ولع نولوقباغ هللا للاعت رار درد دوجو رثالباق هروک ه دنز رق
ITIL] 

 ل نسح ندم نب نیسح ان الوم سېخ باک بحاص هلبا لقت تس تنسخ

(VD) 
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 ردشلزا هدامكح لصف لبصفتر دشلوا ادي وه: درانازوب ءامكح هماع هصقلا #
 هش رزوا دسح هک یولبرپ ر دیه ذء ہیٹ ەدەلك دىك راتوب اراصت تما

 هی یھل !ذکیمسفرو زرد یکی کیدلباارساهنب ر زوا سجرون یدلباقارشا
 رر دیا قیفصوبد یدلوب عابطنا هد هععش تخ شوت هت یدلوا عبطنم
 ی۰ صزرب درلو و رارلب وس وب د ی دلو ع رد هلن وس ان توه ال قنصرو
 لابو ر یدلواج زم هلیاوص نیل که یدتا جارما هبا سم رجب لک

 هکیدل وب زابتما ندنر اس یسهقرف چ وا اما یدلوا هقرذ یکا شع اراصن فیاوط

 ردییافگا لص مان هن اکلم نالوارهاظ هدمور تبالو هکر د هبت اک یسکلوا

 بلصولتقو ردنوسانندعدق هنیرزوآ ج ده ج سو راردیا ع رص ای پاشرانوب
 لب یرلرضحیل ءت-و رارپ د ر دهل هلنوهال هکر دش لو بعوقو هتب ر زوا توسان
 کر د هرو طن ینکیا رار دیا نف الطا تونبو توبا هرم نی سم
 لاو هقارشارلت و ر دیک هل رمعم یهدهیفالسا تهاذم رداعکا سروطشت

 توهال ر دصفاو هوسا درحمبلصو لتقو راز علستیماّتما اما رارولوا
 ذ ۱ تنش زایهار هناططسف هکر د هس وقع جوا رار د رداکد لسخاد

 یمالک هصالخ ران کردی را داوه یتاغدر توفعد یوا زیلعاو

 هد وق مرح نبا اما  راریدیدلوا حس یدنک هل ! بواوا بل غنم هندو مک هلک
Eیم نوک ج وا ا یحررید ی داوا بلصو ادا لی هکر دهللا  

 هلوق یب رفم دیعسنا ارب ڪک اولع تالذنع هللا لاڏ رارلب وسوید یدلاق

 باعکا هقرا طب هکر دشعلوا قیفحو ق رغ هلهحو و شرک تب هصز وب

 دفقاسا ردرانالوا ه دنر یضاف نارطم اما ردهدنس هاشم ها نالوا بهاذم
 تطعخو هواصماما قیلناحو تدیاو یرتم سس کم ردهدس هل مه رل تم

 یخ تاقوا اراصن موق هک بلوا یخ دوپ ر د هدنس هلّمم نذومو ےقو هساعشو

 هننموم رازولیف زاغ هد دجهلو اشعو برغمو رصعو رهطو ىو
 دو قارشا یرمغ ندنراف دلبق ه دتفو شد ی اما هولص نالوا ضرف

 نالوا لزا هدواد ترمضح ندب راتو رار دیا ادا ضدارف ید « دنرلنامز

 رزالا تس دبا رک رهو راررتسوک تمباتم هدوهب موق بوب وقوا ی" اا رو ز
 || ءرک يلا هدنشکررو ررایوس وید ر د کلک اپ بلق نالوا لصالا مزالو

 كرذا هلبایسبنموب كطابش ر دنوکز وغط قرة یزریبک موص راردیا ه دهم
 هشموط جروا ندننوک ن ینا نالوا برقا عاما هدنیامو هجنراو هنسعکبآ

 هک ادا



#۷ ۲:۷ > 

 مایا یراق دلیق عاما یکی رکییادخراب مالکو یرافدلوامصاح هبانبسروط ||
 زردیا مارب وید هکنطادبعیخد نوک نکس ادعام ندرانوب اريد ردوا هفبرش
 موص ی ) هضورفم مایص اما رارابا دبع هنمان لاطلا ديع ید نوکی دپ هدعب

 هجدهم نعاس ی ندسعش تو یهدننوک ییزومط كت ریت ا
 رردنا را طعقا هح هرکص نعاس فصا ندسع*بو رد یسربا را رابوط ج روا

 ر د فان موص یسادعام ر دقوب یراضورفم موص یرغعندنون

 هللا تاولص یسوم ترضح یراروسهظ یادشبا هکردتمارپ نان وب تما

 رعاشسربموا هرکص لب نکس شعلا زویشب ندنخب رات یتافو اینیلعو هیلع
 یسع ترضح هلو یسهوا نکل ۳۲ باوا عقاو هدنعز ی ایوب

 صف ما نللا ر دشاک هدوحو هرکصلس تر تی دلوم مالسلا هلع

 مش لها نکل ردشلوا ادیرلن انو ءیکص ن دنروهظ لردقلا قورم

 كن هیضاب ر فراسعمو هیهل او هيعيبطنونفو هبة طنمو هیلقع مولع تحاصفو
 هکیدیا تضای راارشک موفر تغالب و 1 اضصوف بایرا تیک دج ا هنع|ونا

 یعاونا لسنضار لمرایدرتسوکر زه ه دنا دیم تفرعم هلعطنارکب نالوج

 تئیه لع اصوصخ رایدلیق ل دبم هنس هکلم تیکلع یر اب رشم بولیق لیص
 ر درلنا الوا بدرطصاو م وج اعونوطو راودا عو باسح نفو هبسدنهو
 نانلوا ناپب هک یدنلوا ق الطا انرطموج « دنراناسل هیضابر معو یدلبا روهظ
 ودنک یان كرلنلوا كلام همولع ن اوا یکذوب و ر دلم یب هعونتم مولع
 ردکعد ةيكحلا بک هدر ع ناسا یسنعم ردلماک قوسلق هدنرل راتتعا

 یا هجریدعتوپ ر د هنساسنعم تح افوسو بحلیف هد هبنانوپ نابژ هک ارز
 یرافدلوب امنو وشن كموقوبو ر دشلنید فوسلیف بونلیق میخرت نکیا افوسلیف
 ض مح نالوا یراج هدنکوا لوبن اتسا هيچ هکر درع یا٣ میر كلم
 نالوا قالطا سا مور انن امزیف هحردش وب ردعقاو هدنس هنر وا كکلام لوا

 كن هفت اطوب و ر دنانوپ كالام لخاد ابرد نالوا بی رق هب هبنط:طسق كالو

 نب رفوص هج وقرابضعب اما راقیچ هحون ن, ثفاب هرزوا تیاور حص ایرلب سن
 رارید نویقی غا هاب رب ر دهفرف یکیا هلسابو رولوا یهتنم هبوقعب نب صیع
 رال اع نالوا ادیب لوا لا هل وق ین اتسرهش رار ولیق هیعس نوینیطم هنیرخآ
 هکر دروغ ادیق ان اث ر د شاک هدوحو « دننامزریمغپ دواد هکر دسیلف دنب وا
 رد هم هل ذخا ن دنوبن ن دعم لو ا تم لع تح ر درمصاعم هليا ین نېلس
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 یراص ]انب نکلرریدزپ هدي و سهند یسهلجج هکر اوتسا انللم صعب و راس>حو

 تاالض اح هک یرللارف راروناوا دع هب اشم هتلها داماو صفر هدنجما نیلسم
 لبا یساوھد رکعت البز وشب كسرروا م د ندنن امز ر وکم ارات ردي رارادم

 یراکدیدلیسما (یدوهب تما ) اماو  ررتسوکز اتما ندنرلکب هرفکر اس
 ردرا اک هدوحو ندندالوا كمالسلا هيلع رممغی بوقعت ترضح هکر دعوق
 یسبنعم  هکرددمالسلا هیلع ی بوقعی ترض دارم ند لب ارسا هک تعب
 ندمالسلا هبلع یسوم ترضحالوا یفالطا دوم هی هفت اطوب و ردکعد هللا ةوفص
 ردن اب یب راکول س نسحو ی. هب ول كسموق لوا یرافب رش دارم هک ردعقاو
 یرلباک كموقوب و ردهنساوح دی ورو یشم دیوپنو هنسانعم هب وت دوېن هک ارز
 ینلخ ادم لوا رغم یدلبا لو زن لولب لولب هي یموم ترضح هکر دت ارون
 اواو دود حو ماعحا هدر اتتسا ن دیا لوزن هدهد یدلوا قلعتم هلاع

 لعتسمر یر ره بولوا دود و تدامس طعاومو صصقو راک ذاو

 هک یدنلیق لازنا ید حاوسلا اد ام ندران و یدلوا ناب هلرفس

 تما لاوحا هدحاولاو تارون نکل ردسسلاسجا كنماکحا تاروت

 اپ اسم روما یقلعتء هن اوحار انو تنجو روشنو ثعب و ترخآ راد میعنو
 ید هدنا ر دشلزا هب وند لاعا قلا ر دشم اهاوا نا « درانا ادرف ادرف

 یع لوط یرازرج كلراندیا تعاطو تدابع هک هلهجووب ردشقملوا دصخ لاججا
 بکس سم یبیصاعمو فک هم ردروضحو قزر تعسوو ادعالایعرصنو
 ردروطسم یودیا تاو انفو برحو تایجو رطم عنمو تومیراارج ككرانلوا
 صوصخ اب ر دشمالزا هنسن یلعتم هیاوقنو عروو دهزو هیات مذ الصا
 دهشرف ضن ادوهن «صزو ردش دامی ضرعت | دح هب همولعم تاولصقاصوا

 هیربج هکر دهب او رف یتدیرپ ر دییکهلتعم یکه دد تما هکردهیناب ر یولب رب
 ردرابسانم ه دواد ن ناضع هکر دهن انع یسەقرفرو رد هد ذس هلم دمشیمو

 ندنا ردشعلوا یف الطا قارع هرانلوا کاح هدوهب رمز هک هیلوا نخ یدو

 هرکصن د دوا د ن, نان اع نالواریعم هلئولاجسار نکرولنید سودره هن راک احقیسا

 هنس هرهزرب و هصاس هنس هقرذرب كن هقناطوب اما ر د_ٹّملق عن هللا قارع
 یرامایب د د هتمو یراجروا كن ادوج هقن اط هصقفلا ر وند جد هنا وک

 ردیرلنوک لواری طف ماا هکر دن الوا عقاو « دنشبنوا كناسبن یزربک ایه هکر دراو
 لّیارسا ی اسم ردهرکص ۳ يللا ندرطق دن هکر د هرصنادیع یدو
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 یدر زم هلک | نینحاسبق كامات دیرافک ت بالو منع مالسالها دالوا یدزرید]/

 یسدعسد افك تنسو لک هلی ی دموس ص تداهش "هک « لا هک ادعام ندنو |[

 | را تعا ی هک ان وک هدنراباب یرلتحاسق یسمراو هی السخ تیپ بونلوب هدنراپیجو
 ۱ یدیارار ر و راوتف هنر ذا3 بحاص مالعا ءالع مرجالف یدمو دعءو 1

 رلیدلیق ید صد ی ههحوت هیج وت یراکش تالاءراب رهش لوا
 | سو رکناو رات اتو مور كلم هکردراو جد نادسغب و لدراو قالفا تما اماو]/
 نيطالس هنمان هدوب و یرلک احر درانكم” ه دکلاسلا هعلتحم كللاع یکءدنن اإ

 لاسرا اعوطقم لاس لاس یراجارخ بونلوا بصل ندنفرط تا لآ
 بودا ظا راھطا اباع ر دوخان و هیوا یس هد وب و كنب رب ردشک هئلوا

 هدول و اد دسکو یدزاعلوا بص) دا یو ندنرلجا ا د_عیماک مزال فر 1

 رادقاهس بولیرب و وید تمدخ هنیرب ندنراغا نوپامهباکر هدنامز کوداردنوک |
 بولا یهدن امز یغودراو بولیشوق یوق یراد- فم یٰللا ق رقو شواعرب همان

 یدراکبن دن ر اس ب ودیا بصن رک اح هک ی عب یدرلکب صعش یکو دت کک
 یرولیف كيب نوا لقا الف یریغ ندتیامر هلا یعاتم تنبالو بوپ ویلا نوکچ اق رپ

 یدر دیا تمدخ هن اشدذ یاغا نارو هرس دور کرا قلیرولیف كس شد وا

 یدررپ و هی یجوبقره ریکراب ررب و ها ك رجواو هشواچهج «دایز ندکوپ رب
 یدردبا تمدخ ی رادّعم یر ولیف ك زوب همظعارب زو هک دنلیکب هدوبو رهو
 یدبا نادایآو 9 یرلتالو هلعب رطوب یدزمر و هنا هربعو ةارزور اسو]

 قالفا هدننامز نا یلس نا طاس موحرم بولیک آی و ر1 كنيراتکلءرافک

 رافکل دراو هناخ كسزوتوا اعج ی الو نادغب و اخ كس نکس قرف فالو
 2م رات بولوا ین امز ثلاث دار ناطلس هکن اه یدیاهناخ كی یللا خد
 کل نادغ و هناخ كي چ وا نوا الفا تالو ی دلوا بی رق هلا هک یرعه||

 رک ذ تودنا بارخ هلبا توشر ین هب اع كلام هک عی یداوا هناخ كی
 راغا ناراو هتمدخو یداوارولشیکد هرکرحوا یسشیکیا هدلرب رلقل هدو و نالوا

 هک دتک (اع بولوا زا لز هک ب ررب رایجو قو کوب نوا راشواسوکوب یللا قرف
 هناك ران براش یءدنمانیرهدوب و راک یاامر تقام یدلو لالتخااا

 وعو ساب بتن | تهی ران
 هر هرم بسا كالاعورب ندا شع شعلا یدلزوب قحارو ماظن كني رالا مور

 وو راح ا طیضراسک اخرافک یت یا ونو عالم نالوا سما
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 ندنلت لرانوتاخ هلماح رار ر واص ه«راکوک یلک بودی رانلاب قارحا یتاراع نالوا

 | هلیذعت هقشب بو راةبجیجور یذ نینج ید نچ او قمراب ی رلنرف هرکص
 هلبا یره فلاو هتس هنس هک باک فیل ات ے رات ردب ردعدق تداع قطف كاله
 تحت ناشعلآ نیطالس عرق تالو نالوا راتات كلل ا راد ردپاس> نراقم
 ۱ یر طخ و هکس ام ناخ نالواند رک لآربلخ اد مدح
 ضعب رد هلی را فک سور یرلازعرمک | ردلصاو هنیرلعا هلبا یجوت مور
 رد هلیای راعف هسک ارج یرلتراغ هدن امز

 ہد قب رط فالسخ كنب رارب رب یرجرب مصم هن رزوا رفک سکر چ تما سپ
 اوکو ولزکب قا سور *رمز رد هقن اطربیرب ند درخو لع لاک یرمسرمم
 ولکنریاد غب یوق سکرج یفالسخ كن را فداوا سوحهم سنجان ول زوک
 راذب رخقیالو هیاعنارک یرلک ر نکو نالعرادیدب هللاجو نسح رادلاحولشق ارق
 || قعر هی هرمز وب رص م ناکس هدن رات هب امسو نیسجوعبرا هنس رد هقرفرپ

 : رلش)اعو> لر هدک شاول دوحو ندرانونابرک | یمن راوجو نالع شلوا هداب ر

 || ةتنطلسرصم بواواروهظ بحاص ىح راشلوا كلام هقافنانسح هلي راربرپ
 رابدتیا تموکح ٤ل د هن رات ههاسعسلو نیتسو سج هنس انراشلوب هجرف
 || یدنیا محف یرصعو ماشو بلح هکن اخ دیزیاب نبناخملس ناطاس هرخالا
 1 تن هصز لوایرمکو تبع یدنکنددسک ارح ءا رها قعوکحو تلود كل هاچ وب

 | كني ربربراشمر دا ماج و دججهرربهدنیلاهنشاب ولشاب یسا ما هک شک هد درب
 || نوا شب هد لرب شلوا ع هکرصم تبالو راشاراع هفمراو هنماجو دجسم

 ج شلوب ع وقو قوا مس رلما-ج لصتم هیربربو نمل وب عماوجو دجسم
 ۱ بوک رو حالس اما شارپ و باوج هل رات وتو مک کب هسک ارح هدقدنلوا لاوس

 ااراذک هلتعرسو كا ما یف هدننسوا نکردرکص تا سیعوب یرار بذ هدننف

 | ك م ندنتلا ینرق كلا نکردرکس هنر و تلرکآرارکت بولا نی رک نکزدی
 |.ک انقو شاکهروهظ ندرانا كعشکد تا ندهطر و یکكتن | یدنجدرعیکیاو
 هز وک بولوا ر ورغم ہنی را قلروش حالس رایدلوا لباقم ها ےلس نابطلس
 اانا طاس رایدلوا لاح نا ٹی رپ هلکلم لاوز ادخ تمکح رلب دمرتسو ڪک
 اا ک لوا شعاب و هکعا راذکو تشکو ریس هند صف هروب زم هقن اطرادنید زاوکرزپ
 هندیالو هسک ارح رافک ی رادالوا ندبا دلوت هدما شو رصمو بلح رار وب زم

 || نوساواردا-مورارب هلغلوب انو وشن ندنساوهو بآ ك رارپ لوا یدیارارردنوک

 ¥ یدرربد %



 نفد هدن امز یو داواز امهر وط هدنس هل اقمو زام هوب و رغوط هراثا درقرب

 هل وا هدر رون ر وکی رق هکمادام زامراو هنب رق هسچکر چھ اعطعل ر وناوا

 لتقف ۰ ب رباسهضرف ردا تأرح ۵ وکر هدفدلوا یم اف ندرظذ زرع هلا هییک

 نکو دلکمزال لتف تیاهن نايا مادقا هنلتق ذنالعو هيفخراک زور كلم هسلک مزال
 ید لوا ر وابق تراشا یسمر دلوا هلهحو لهسا ی ودنکو دنکب و ریدلس هناقاح

 كمن دیا کاح ی رب ندرانوب نخ رردلوا هیاقب رطب نیودنکو ر رک هنقوارس
 هخاوا ک اح لب جاقهدعب رارر وتکنس هبئنرح كا السه راراغوب را هس هتسا
 هرکصد دنا رارازاب همر ولوا هپ هن جاق یساضریدرا رار وصوب د نیص یار
 شمالوا بویشربا لجا هک الا رولوا مات رهنسلوا هک استفو رارونیدیا کا
 هدب اک مانرکفلا يهانم لیصفتوب رولوا تصخر هنلتق هدناملوا ر ولو
 ر د ر وعام هرعح اوف و ردر وطعم

 هدنتفالخ نامز لردنقم ردهفن اطرب ندمالسا بوسنم هفعض (راغلبتما ) اما

 دعاوق هو دنک بوردنوک همانو لوسر هنن اج هفیلخ رارر وک اور نیکمهمر
 دش یعرب بولیرویب تب اجا ہنی رالوئسم سپ رار دیا اجر عرب ر دلی هبنید
 2م راتربثا نیا اال وم  هتن رارواوا فرمشم هلم السا فرش هدک دا ردنو ڪک
 هکر دیار ت هلپ ون ر د داوح هام راو نیسو ثلث هنس ردیارب ین هدنلماک
 هناا هدنیقب وب راشعا نک اس هدنکلمر هیلاقصلاو هلزنلا نيب هه کر یاصقا
 ند هعبس ملقا یرلتالو هک الاح راشلبا لوخد هنیهذم هفنحوبا ماما بولک

 شعار ولوا تعاسرپ یرکی هدنیهزرس لوارا لوط تیاسهن شا ج راخ
 (راتات تما ) اماو شعارونالوا باسو ماقوزدن وق هدیحاون لواو
 ءار وام ردهوشر یرژکا هدتكلم رسلو د ال تراک رد هوبنا هو کر

 تخ یاپو زر واوا نک اس «دمالسالا تال اعو اططا نیب هلن ہر پا

 ناخ کنج رارونلوب هدندب اهن كلش طبت یع هلبا سایف هپ هیت ط :طسق نالوا مور

 رد هرشک دفن اطرب یوه یسب وذ یوق یرلعالساردند «مهز لوا جو رخ بح اص
 كلذ عم رازامصا قبلعیک ی راراوط کفن اوط راو رازامروا لەن هنیرات آ ادح

 تالذسکراردبا یط هدنوکرب یوی تلنوک شب هد رارفو تعزهو هد راسفلا بلط
 كنم هدنع هل زاغ وب ی رانا نشود نوز رد TP HE FS هحو

 هک هتیالو ادعا رد همعطا لاکن ارپ هلودنکب وشب هدنتلایلکنیم هراپ ره

 سان ہاکرارف نح یت اشویفءو تاسویلمو تالوک ام نابلوالباقلیمحت زرراو
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 أ سور كيلهیشادنرقرف كنم طنطسق نالوا هينطنطق كلم ردعقاو هدنخ راز[
 نکمامرب و تصخر هقاوز تولخ ود ردلکدقفاوم هرع دید هدکدتا وز

 ردمیاش یرلک دتیارمصنت سوح موق یک ہدنمکح تحت دعب سور كم الوا
 ردنانوب نیدلو و ناو خا هکرد راو ید ناجرو نالتما هدنراوج كتلموبو
 هلمور یرالاتف دشا تباه رد هیازرخو رتو هيلاعصو مور یراهبراح
 دالب هکر دراو ید هدرة شاب تما لصتم هنکلامم كکىلمیکیا ویو ردعقاو

 جوربهراپ تو ی ر رهش هداب ز ند هراپ شع رد هدنن ایمم ور تبالو هلکر
 یانو هنا قح نکیا هرزواید قارصن ردراو یر نیصح نصحو

 هرکصند هناممجنو نیثلت هنص یدابا فب رشت هلیا نعلخ تیاده ین راتفاخ |[
 یدلوا رسم یرللک همالسا

 نیخرومزک او ردن دنمرا هح گزرابضەب وندجرکه هل وفرثا نیا( ز رخ ٽما) ||
 ردنسو رحلبو حل ر دینید اراصت یرانید ردتلمرب هقشب هرز وا یراقدزا
 هرافلب هنیدمو رد ٹا انب ناو رشونیس هلسجج ردراو یرهش هراپ تردمانلئاو
 ردتکلم لوب هلتناغ اما ردندنس هک ن ادم ءلرلتوب ځد نیسفس نالوا برق
 ند هلجد هسیا لتا رهت رد «دنمه دمیفاش ماماو هفینح وا ماما اکسس

 هدرهش نیشق قلخ ر ولبزاو هراغاب هدن وکی رف روان هكا رم ندنا ردوص دل وساا

 هند رب جه هدن رللاع لث اوا رایج هراقالبا هليا رارداج هدرلنوک زاد رارواوا |[
 رمصبق هدتفالسخ نامز لد شرا نوراه یدررر وطنهذلا یلاخ بویعرک

 بوسیموق یدرفرب ند هرمز لوا ند هینطنطسق یدلیا مشخ هیادوهب مود]ا
 ند زرخ لها هک اتقو یدنکه ز رخ دالب بولیکح هدرانا هک ات یدلبا حارخا |

 ناس ارخ هک نامز دعب رلیدلبق دوهت بو روکفاوم هنب رلب شم رایدل- یدو
 یالسانید بولوا هدنمکح ته تنیطسر ودنک یدلبا عتق یبالو لوا یرکشااا

 نامیاو نيد هه ذبحت * هز لوا هدنخترات نیت امو نین هنسرابذل فیش |
 نالوا یراکلم ی دهک دمالسا هر وب نم تلم هک اتتقو یدلوارسبم یتداعس

 یداوا یبصن هند ثداعسیچد اک | نامز دعب ید لبق ددرت نامزرب ناقاح |

 یدررانوط ز زەم نق یرانازرخو لر موقهکر ددحودع "قو رسد همد اطرب هم اقا ۰

 ا ترف قد دشیرگ کک 1
 ماکت ات رارولبق لام یو ر هک اخ بوشود هنغانا راردیا هد“ هسروک هدر ره
 تدکارتا النصا ر زالیف تآرح هفمر وواو هکم هلن وس دخیلرب وتبضر هسولحتو
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 را ردا نی ربسبعت نلعب هیچ درد را ر دیا قیقحت وید رونلیف سایف هپ هناکو شیرف
 هیغشب رارابا سایق همو نم ی وقانم دبع بولوا مسقنم ندن وب هراع باسنا
 یک هیما یو مساه ی ی تونلوآ نمس9 ند نف ۰ نطد تاسا ررد ا قالطا زف

 ند هل صف ذك هک ی یعد زرد ه صد هلآ بدتر رردرولوا راثعا

 تانا ب دالا هتان زریدزونلوا دتعیکب بلط ۸ا دبع ی وسابع ی روللوب

 هد ھن اطاس ماکحا هلع هللا چ ریدروام راب ۳۳ هله =وول هد اک مانبر ملا

 هدنربسفت هک اوفراعتل لئابقو اب وعش ک انلع>و ۶# یرشحز همالعو ردشعا نایب
 ردشلواهدا زد همشع هلص البق ەل وفق یوو ماما راریدردشابارب ست ەلب و
 رسا ا بعت ود نوي رفالا و لحزا هرمشع هيلع هللا هجر یرهوج تح

 رمد نالفی یو ررید برملا نمی هکردراو هدي را تعا ی یربع ندرانوب
 هيلع دوه نی نا ط2 نایلبا ع اک لوا ی یب ع نال هلوف رایضءب زردیا

 ردد رعد ترک کود دوه ن ناطے ن برع ا دنع اما ردیالسلا

 رم یا اکا یدانسا نیکی وس لوا لوا ند هج

 روا هلع وح-ا نب صیع تب مود هکر دب رلکدید رەصاونب مور تما اما

 هرب E EGE هصدیا راهطا سد ین اصن نیط: و ندمور كولمان

 یدیارلشلوالخ اد هننید اراصف هلبا لب كنیطنط سف نامز دعب یدیا هب رز وا

 سوسرطرلبدلواتیعر هدعب یدیا طالخا یولم تخ یاپ لرلزوب نمرا تعاو
 یدنلوارابتعا یرهشسبس یرانکل# ؛یسرک هکر ایدلغاط هخ رلت کلم اصیصبو

 ج رکو زاجما ندرانوب ناهز دعب رددناب ن نانوب ن, یظبل نب نمرا یرایدق دج
 ینارصت نيد یس هلسجج ر د-شعلوب یلث ابق رابصو هیدرواسو هتعاتشو
 ردبش ادن رق كمو ر نمرا هحل وق رایضمب و رد هرز وا
 هکر ونلوا تیدذ هي هني دم مان اسور هل وق قاتشملا ههزن باک سور تما اماو
 ہچنلوقرایضعب اما ردرهش میظرب هدنلح اس رجب یک دنراتبالو ردیراتخت یاپ
 هرب رح بک امو رولوا هدرازج کہ دش طع ی ر ددالوا لرو ن سور

 ینهلح «ارلتا ندا رهن هکرد هلیس هت اطز رخ یرللاتف رنک | رو اللوق

 هرکص رابدیا هرزوایسوحم نیدهدنرللاحلاوا رارولبق مادا هني راتراف رارراو
 كد هرعرخا )زام وف لافص زکر هیس «مهزرب رلیدلیف رابتخا یبن ارمصن شک

 "لر یسوجم نیداما راررب دروایک هلرتفو رارداز وا بویغ زاق نصر ور اردپزاق
 دنامشژو نیعبسو سج هنس هلو ل ریا نیا یرالوخد هپ ین اصن نیدبودیا



 کار

 ندلیب كسرف تما هک هیلوا نخ دوب # رارق هد تط هدیا ندب ر و بو رتب ||

 زاکریت یس کیا ردینوکی ک اوا شكلوا نون اک یوا هکر دراو یرامارب شب هلی
 هکر دیرلنوک جوک ب کر یس ناخدورذیسېج درد ناجرهمیس جوا |

 ییارغرپ ه دنلاو رواوا راوس هرا ج هتک وکرپ هد دوهعمزو ررب ندراهب ما |
 اتش تدشو ررتسوک هليا هحو رحلوا هے اکی کودتا اوه بسک بوتوطیک هزایلبا[

 اما زولبف ایا نه جوت هنسلحج راہب ناطلس بودیا عادو هیاهرسترضمسومو |(
 یرلکدتیا رابتعا ادا هن ارخ دارم ندناحرهمو رد زو روندعیربتعم ندهلج |[
 اص رپ یدیا هفلتخ فانصا رلنوب .دتیاهاج نامز برع تما اماردیزورس زور ||
 كعناصقلاخ نصر و یدرآرید رد نف-مهولاب ی عیطلاب وهو رردبا راکنا قلاخ ٠

 هسا نصر یدراردیافالتخا هلیاراکنایب موب تیاجن را ردیافارتعا هنیدوجو |[
 صوصخت کل هلیقره تح راردیا تمابع همانصاو رارابط هتپ یلاسعت للاب اذایع |

 برعاما یدرا رونلوا هع هلبایمانصا ح ون موقیسبضعب و یدیا راو یعص |
 یراتلیضف كلرانا هروک هما رب اسو یرات راهم هدنا هک مولع نالوا ص وصخ هنوق |

 ردن امانمریمت لعو حیراوت عو بکا وک ع جدو ردب سنا لع یرب ردراو][
 هدلو نداباب و هدلاو ندلوغوا هلتماشمو رات 1 صحب هکرد هفایق رعد یرلعرب |

 درب رد « دانز ند هلمج ی رلتراهم كل دم یب هل هدلعوب و راردیا لات ر
 زر وابق اردا رد شیک هدنفیشامرپ لرهبازبا هک ییعب ررولی ی هفاسق عزا

 كلذ بغ زردیا نيبعت ندنرا بویعا كش هني هساوارتا نوا شب هدزب ارب طرف |[
 رارولس ول اک یف رش بس ل رم ترضح ر ردیا تقدیلک هدناسنا و8

 یمطلا مام زهدتماما بسو رار ولف تفدییش اک ید هدقراعت سانلا نیب و :

 هکیلوابسانم رارید هزوکب سن هد هجوزو جوز كلذکر ر دیا نراه توا |

 را ردیا دیقت هليا یت اعا ره بسح هدنروع هح وکننمو رز هریو اضر هنجو زنا

 نار ج ید رپ رار واب بجاو و مزال هدا ی رل ئاج یلاجو یلامو یسحو ید ||
 ییلوقدحا كن یفاشماما رذشمالواقر ادج هدیع راربد رد هدمت قر |

 هنسکلوا راردیاراتعا هتم تاقبط هد انا ادعام ندراتوب ژرلب وس وید ردو |

 یک دنیسن )سو هیلع هللا یلص ماعرف بوت .دیا داره دعبا بسد زارید بعش |
 هعب ر وند رولوا منم ن دن وب بعش زارید دابق هب یکیا را رلبا ساق هنان دع
 رووا نمو ندیوت باسا ررد هرا# هب یه وا رز وليف هشت هضعو

 و وز



+ <^4 % 

 || ترضح نوعرف تح یدیار رقم تاداع قراحراهطا هدنرل عو تالاح همها
 || لب ارسا یبو ام تلالض هرس ندیارصراهظا هدنامز لواو یسوم
 : یدیآ شلو اا دب وه ندرایط قامو اھت ایبهعمذد همز ندیا اذاوافح هللعت هنعوق

 ٠ ندیدالوا مالسلا هیلعح وبما سل مدآنب یراه هکر دیوف ج (سرفتما اما

 ۰ E ترصحزب رارد زدن روی مالعا دج نالوا هداز تو هروا

 || یکدن اتسربط لحاس رلبا نی راتعا شب دج هنرهوکرانایکنکودیدشللاوبا
 : رهو ییوللا بحاو هرمز كنس هس د اط دارک | ی« که دانم روز رهشو یوق اید

 : هدفح قار قیفح هک ینعب ردید رلنا اموع یا و لا ارا یهدنساروام كنوهصج

 نی زام لام ی ءدق كن «ع زوا و ردندرلت کد نالق مو رګ ندعفر تنادهقیقوت

 | بابا کی لماع بهاذم نیفلوا یمتماک|یزداقتعا رول ھا توک
 | ویدردوب هللا زر ولیق هيم هلبا نادر بودیا تابا ید هلآرب ندروت الثءرونلس

 ۱ سالبا راررب و ییمانیمرها بودیا تابثا جد هلآرب یقولخم ندتلط زردیاقاغنا

 || تعارفو بانتجا ندتلطو تدابعو تبح هر و هدا كلدعمراراب وس ويد ردوب
 || هغعاط هران لدی ندرون لردک هلکمرپ و تبغر و راهتشا هنب راداقتعاوپ ردیا
 ۲ رلردلاق هد الض مع لح اس هه اک هتش اد رز ندیا توبن یاوعدو رلیدلشاب
 رادلاط هنس هلو رعقات كن اغطو تلاهحرعخ اذیت هر هرکصن دک دتا ر وهط لوا اما

 ]| داضو رشو ربخو ردقوب یکی یشو ردرپ دوجوو ردنلظو ر ون قلاخران هک یتعی
 || یسوح نيد ندادتبا بولواسصم ویدردنرابع ن دنجا رماكنلطو ر وت حالصو
 | یدهازدنز رغ روب رم هک هبت آ هصق نالوا لیصفت هدنمویک هجرت رایدلبق ادیب
 : كنس رپ شاپ كابم نکا هد هدم بولوب تصرفز وید نکردبا تدابع هدراغرب
 یدلوبالوتفم یس هک دلو ثصویک هدنر کدسا | لاله بوربدصات بوروا هلبانارک

 : نازویف شد 1 دهاح ناهد بو دشراص ههاحرب 5 دن وامد لبج نماریب ی ی

 ا |ییربخ یاله كنلغوا هنت التو اب رفا یهدکل ام فارطا هکرد وباب یدردنا
 1 ضمد تسد هسنحور یب مسج ندرآ وید هنآ دابم دوخاو یدردلم هلتش |

 : طرح هلن ازو رف شت | یهدن اه دو نتن ایص هدهاح رمقوید هر د شنب رراەو یدعلو

 اا رابر رششت آ ن انلوارکذ هرارشا نالوا ران دبع نکل یدلبق هدارا یتسارحو

 ۲ یرالیوأتو هیجوتو لیبس هج ردساف عز دل رادرک تلالض هيامرسرب
 ۱[ نالق هدیا لض یو ر ی زا ( دز ول ) يدلوب تراهن هجو ونم ید هد ه.ص ون

 || رم هلواراوازممهرادید دعلونرپ ؟*راکفایرون هنیرابا نکراونایرع را درکدب
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 هک نع یدزردبا ج بولوا عج هصوصخ ناکمربهدن ارح رها-ظ بوت وط |
 یدز ردیکهتراب ز یماقم لوا هدرانیکرراو هللا بک جاهتبالایوذ ا
 *!دراطصو هرهزو خم رمو یرتشمو لحز هک یدیاماربب شب یرهیوتمدایعا اما

 ند هلج اما یدیاژردیا هدرلنوک یراکدنیا ل وزت هنجو رپ یرافرش كسعنو |[
 1 هنس نا انالوم وید یدیا یرازو رب دیع نلک تسار هزور و ینرشاو رک ۱۱8

 ند موج لع بودبا و رحم هليا ادا س وشما ذه عم ردشعیا نابب هدرظانلا ضو ر ||
 ۲ یرافرش هدهنسر ر كع ودراطعو هرهزهک ارز ردشهردلب نغد داوا یس هرهم 1

 || هک هتوط بولوا لاح رواوا عفاو نیمتم كدنکق چاو لاقحا ی رللوزت هنجو را[
 | هحوب هد سو یرتشمو لحز الاو ردنکع یر ها دیع جوا هدر چ واوا

 || لخاد هنسجرب ف رشرپ دلیپ ز ووا لحز هک ندبسوبرداکد لب اق هوجولا نم[

 | لطو نیباص ما هج ریدغتوب رولوب یت داعس ل وا هرکرب قحا هدن امز بیرف |[
 یالےتحا ءادا یی دنلوا قیلعت هم وک یارشا ی زر هپ ونس دابیعا نیا رس

 ۱ ند ر صم مارها یراسن كن ءوق نیب اص اما ز املوا ارم ندب وشنو ||
 كثسما وو ردمالسلا هيلع سی ردا ن ناص نالوا نوفدم هدا مره
 ردشمروط اد هحل للملا هليا تاولص هيلع لیلا میهارا ترضح اب یرانید

 || ترضح هساکعا تالذویهالسم باکتراو تاداسسفو هبتفرا ودنکردیک |8

 || ادیب هبلبلخ *هلرلج ما هک عب یدنلوا حسا یرلنید بولب ردنوکربشیپ میهارب |
 || کهیلوا نخ ندوب یدلوب راسچتشاو تبغر هنوکندنوک يرش نرد بواوا |

 | لیضفت ندرشب عون ی هبناحور سانجا هل جو هک الم هصکز ءارابت اص
 !اردشهاوب بهاذ هبهذمیککا هدن ردافتعایرطیمالع رلنا هک ی مب ردشعلوا |(
 نالوا تعب هربت برس ن وجا ققحت نیه تاناو قح قیرطراسهطا اما |[
 لسم تردربعمهلبا مالسلا بلع سی رداویب حونو تبشو مدآت رمضحز رم |"
 |( طبق تما ) امعب ردمثا روی هدیون فیرش ثیدح یودیا قوم |
 نڪ اس « درصم راد ب واوا ندناسن م السلا هيلع حوت نب ماخ |
 لولم یدرار واق تدابع بودیا راتعا یلک همانصاو لکاسیهو یدیا رار ولوا |[
 ر نرم یر تی هام رک یلدا |
 هد هنیفد تدب یی راو د نکہ رکصت دنعضو لک ومو طلسم هلت اتیسلط ع نودا |[
 ع رفتم هن موله ابیسو اییکو تاج ران لعو تامسلط رف یدیار رریدتا نفد |
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 ا هلب یا دوخ حرم رولوا لصاو هدلیب یکیا نوا ییجما هسیا یرتشم رولوا |



 دم ۲۳۷ ¥$

 اأ تشیالو هسنارفو یریک هيمور ییکلع"یسرک لزب ونج ن دهب رفا فیاوط
 اأ هلبا یان كيدنو كتس هرفک كيدنوو اج ال سف ن ومک ر نوا
 اإ ضرع هذ دعاوق كنب رلت الو هر اک اس رد رهش نالوا یعسم

 ر دشالزان تویعلوا

 هک اهن اکراوهغلاصما لللالاعفاو امناداوةيضاملا مالا لاو>اق لصف #

 اأ یرالاوحا لاسچبا كلاب دالا ةغلتم ما نالب اب ٠ دلوا دلحتوشا هک هیلوا یخ
 ۲ هه دنا انالوم نیفلوایس هل وقم ناسانشور مع ع قم رب یت اک لثاوا
 || هرزوا یراقد زام دنرت أم بتک هنتمزا نیخروم ضعبو هد رظالا ضور
 ۲ دیار ومهم ییمز یور مدغم ند هلج یدعا یدل روکبسانم قمار طسز
 || نیب نیا رس هفن اط بواوا ما هسیلع فتم کودیا ( ناب رس تما ) مدآ ی
 ES مرج الف رد رلذلوا ر وهشمید هلک عد نيٺ اص لم نيخر ول

 ! هرب! سیر داو ندم السلا هله مدآ ن تبش یهگ ی زە دد ماعحا ما

 | هتبش فحص اما یدیارل ثا جارضتسا ندم انحالا مزال بک نالوا قلعتم

 ا | بب اعم ع رفتم هکلتنحمو بذکو تسخو ل نالوا بوسحم ند هی ذ لاصحو
 ٩ بونلوا یا فاصتا هلا هنسحقالخا هک نع یدیا قلعم هغاقفنو دسحو دعح

 اأ تاولص نالوایدوم هدنن ایمدج تما الاحو یدیشعلف یمن ند هود لاصخ
 | الاح هلبنیع فو شب هک یدبشعلوا مما زا تفو یدی ءرلنایک هضو رغم سجن
 یسجدب و یعط هولصیکیزامن قارشا یسیتلا یدیا تاقوا نالوا یراج
 ]| یدیادالابحاو زان قج هنلیق هدلبللا فصذ عب «دکدک تعاس لا ند هک

 ار ورو بش تعاس یدیشلوا ضرف هرلنا كا ةولص ءادا هد هعبستاقوا هلی و
 ]| لیلا فصن بویماوارابتعا هنسم هراز نیفلوا تعاسشیکیا نوا هقیفلا ی
 هد رانا ما یدل روي وید هدکد کتعاسیلا ند هک هدلحمقج هنلوا ریعت
 لب ر هرطاخیریغ ادسج یدیا طو رشم هصلاخ تبن تاب هاد هتولص مامن
 || ع وکر الب یکم ز یی زامن هزانج كلذک ید زالوا ےک یر زامن نالوا طولخم

 اا دیع تباہ یدیا یارب ماس# هدکرانا یرلمایصرهش ه و ید رارولبق دوصو
 || ردنوکیودتیا لوزن هنجرب لج كسعش هک یدرار روتکت سار هزو ر ون یرطعف
 مرکمو ز زعم یارها یک ہد هرهاف رصمو ییارتحالا مزال هللا کم اصوصحخ



 هل #۴ ۲۳٩

 یراق رط هنسوب و كسره عقاو هدب رخ بناج هنيو ر دیفرع میلقاربرهرب رج
 ردروهُشمود کام راوشط هک الور اع لصم هئب دحرمس هنس وپ هدعد

 ۰ زدروک ذم وب د کلام تاورح هک ی الو سوررکنا قصالمهراوشط و

 لدراو قالفا نده هک نالوا راذک ی ارخ هن اعع لا نیطالص یرمغ ندرلن و

 | ک كدلبا دعرب نس ها جزب نکیا مزال یعاوادع ف ع ملقارب یرادحرمس نادغر و
 ۱۰ دن هلزمم یتاسنا نانسا دادعت هک نعي هلوا یکباز ووا ما هبفرع ملا

 یک ینابسنا لکیه نیضرا طیب اپ اترمسو نیمز یور هلج هک عب هوا دع
 ی د مور یب اخو یرمس كن دب لوا فاق هوک بوتلوا روصت نیکمهس دحر

 یز وکر روک یکبا نوکه لبا یاو ینادن د یکیا زوتوا فرع ےلفا یکبا ز وتواو
 روصراقاو ابا یلا یداوب و لالتو لابجویالوف ردیشبا یکبا قرمشمو برو
 ۱ هدنسهل رەھ سان اهدو یس اتم ذعنمیرازاغوب نکد هر د د قاویع امریت ااو

 ا رهاط يادن سا دتبا سفت اتعالا لع لکیهلوا رالب رسا بولوا

 ۱ كيا درح راید تبا یص> هزونوا یب هیفرع لاا ردشلروک بسانم قلوا
 ۱ ندقمیقحو ردشعا و یو قرصت یرلکدتادصف نئسانع ساوانوکزوتوا

 یک ۳ ییعب تا نایک ید ییتخت یاب لر هدف خ ملعاره ادعام

 | هدنرک او رول د تخم یاب اکا ہدکلاع ضد هکر دبحاو كمروتکه رب ی تالس

 1 یاب كیرعلا هر رج هک هلو حیدعا رونایق رەد هلا تکلع "یسرک

 هرداو ا لرم هرونم هدم SES هدرکم هکم یدو

 ||امنص یمدفكنالو نیو هیقبرفا كنيقرش برغو هیادهم كيرفم راددو

 كمت قارعو روباشبن یخ یاب كنتکلم ناسارخو دز ینداحو
 كن اتسزوخ تیالوو زیر كن اج ابرذا كالو دادغب كيرءقارعو ناهفصا
 دما هرفرهش یی داحو لص ۰ یگ دق ؛ارکب راب دو زارش كسراف ماقا ۳۷

 ساوبس ین داحو هیساما یگ دف ی سرک كنارغص همور و قشمد كماش رادو

 كني راید ناورشو هک كنكلام غاب هرقو هینرق یسهدعاق كنانوي كلمو

 یارس هاب تح یاپ كسنیالو یرقو امش ی داحو باوبالا باب یعدق
 اک هنطنط ابا هنردا اا هسور الوا یراتخحت یاب كن رلهاش داب مورو

 ۲ تم یاپ لضشیالو راحت ک هن ر دشعلوا رعت هلبا هم دال هدنامور نابع |

 1 هنو ر دیتکلء ج یداحو نودب یع دف كنهلفا سو رکتاو راوشط
 E دم بن اد مزیت

 6 فناوط #۴
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 اکر a ENE همان كن هدم لواو ی دیا شلوا مچ متن فو

 ]| «دنراب ام هل ج هکیدیاراو دسر هد:کلعلواو یدیایمسا كنهاشداپ راد لوا
 || هدکدروک اب وررب یتروع كلسصخشر یافت ردشاند مع لبساک | یدیالئاح

 || ردبا اد قعاوصو قربو دعر هدسعب رالقیرربلوا بونیا ندکوک تولوب رب
 اارخ هنحوز یدروکی ا و روب هک هنهاک ًأ رها رلبا لکراش هسرارغوا هی هرن رهو
 ۱ مرج الف یدلبوس وید  هدیاراد لر ردراو هلزانرب هرابد وب ه دلا یدرب و

 | درس روساوا ر کا دتسکاع وب ید راو هب رام دس یس هنربا صهش لوا

 ٩ شلوا ادیب ناصص سنجر هکیدر وکی ئا ی دلیارظن ویدر دسقحهلوا ندوب
 ٤ یکیدعا هدنوکرب یکی لاو هرزوا كلد بو زا هلا یراقانا یدسلوا لصم

 | ی دناص یک الما هلج روب رم صخعث لوا ناه هرز وا كلا هدن آرب یررض

 || نی دمک نامززا ی دتبا ترعه هشیالو رخ او یدلا هبشناب یعباوو
 | یدسلوا یدلبا طلسم هراف هدان زید هدسلوایراتریضح یاعتو هن اه قح

 | | بآ قرغیبکلع ناکس بوفا هرلبداو لوا طالتمی یو رایدردنود هل اب رغ بواد
 : رک نامه هدنن اذدح یدسلواو یدلواتفاب کا باب و بارخ یاراعو

 || بورپ دپا هدن دق حسرف نعاضمرف هک یدشعا انب هلصاصرو رح داع نا

 | یدیا هوم تکلع ابس ضرا هدقباس نامز لج لابو یدباشمر و ماکعسا

 || یهدنتسوا هسلوا لخاد هدودحلوارفاسمرپ یحیدیازالوا هریوتب هدن االصا
 ۲[ یدلوابارخ هل وش هلبا یهل | بضغ هرکص یدرولوا كاله لافسایف هر و تب

 يزاجت لهو اورفک ام ےھانی رج كلذ ل تح یدملاق یت ات ابن یریغ ندردسو لارا
 || هدیاک مان كلاس الا حوا يلوا قخ ر دلزان ه دنقح رانا هک روفکلا الا

 || یا افا یغودلوا قلعتم یربلع هک سا راشایف صحت ہز وتو | یب دیفررع ملاقا

 || نا-_هه یور تکلع یرب ندهلج رلشمامزاب یرانلوا حب راخ ندنرالع بوزا

 || مورفو یحاون نیصم مولع ی دو دح مور لقا هک ال اح راشهزاب میلق ار
 اخو رلشماعا نایب ف رد یفرعمیلقا لقتسمرب یلوطانا تیالو هرکصندقدلوا

 ]| نکات نکیا لعشم یپلقا هت هسیا یرالبا مور یهدنسار وام هینطنط سف رم
 || یضارا نالوا عقاو « دندن اج دین طنطسقر هش هک الاح راش مالطا دع جد میلفارب
 | لدراو نامرک قاو نادغب و ق الفاو سورکتاو هنسوب ندهد دعتم فعیسو

 ]| درع لحاس كلذ ممر دشلک آ کلم یلبا مور هک هجنراو هبل دحرس
 ضعب هلیراتعس یلیا یلر اقو زوبیرغاو هروم نالوا د هنفرط ناتسکرف



 و ۲۳ $
 تی بس تست سس سس س.

 ٭ ني تیالو دودح نيصترد
 هدلاعش ماش ەت ر دشت د نی هلغلوا مقاو ه دننیع كن هکمضرا كلاعوب

 ردنکل ٤ ضا یو عساو یلبخ ه دنت اذ دح ر دشملدف یععم هلمسا لوا نیفلوا
  دیعت هقا_هسم تام دل رع هلن هدن امزلوا ردشود هنسوشراّو لر رب ضرا

 دصق ماقتا هنسادعا ضصعب یر ندکولم نکیآ هلصاف غاطرب ییرارا دولوا |

 كتهبشک ا بودبقا هلحاوسلوا یرحورل_هیسک بور دزاق یغاط لوا بودیا |
 هدنرزوا ریفص روم هکر ددس یر ندنس هریک نادم ردراشلوا سس هنکاله

 ردرهش فیطل رب عياش وید رصمو هشبحو ق ارعوزا حرا مم مقاو]|
 عدق ن دنس هلچج كنع تاراع لدتعم یساوه هکر دامنص جد یر هش لوس رب

 هدنسل مشو ردعقاو هداصنص نادعمصقو ردلم کر هشرب قوج قلخو
 || یکلک کوب یرادقم لم سما ردراو خاطرب روهشم هلکعدربخ دم عفت رحرب
 || | یرلیک تنی راتالو نیصو دنسو دنه هکرد ندعخد یرهشرب ردعباش
 ندتسدلا-** بناج رد هدقلوا بلج هتالولوا هعتمارتک او زالوا دما رفوا
 کا ی دعو ر دشا هطاحا هلبار ود لد هنفرط رب كنیراکرب هل رحم عاطرب

 كلنوکت رد هکر دراو مز نی دم هدندیام كنومق یناوب هی و ر دشمتسوکی کو |[

 ین استسب و غاب و یس راج ء ام هکر دناونج یخد یرهشرب ردراو یسهربسم لوب
 ندالعا هدتیقو تبغر كس ببب ز دوخ یو زوا رد زرب رفاو یرازمو
 ردرا هراس قلخ هکر دراو هریک هبرقرب مان ینا هدشیالو نیو ردیسالع
 | لیدبت هتتفلخ تروع یراو را یتروعو راردبا حاسم هلیا رس را هسنجا همدار
 ر دن دزی كالم ید هما ېت ضراو ردراو یراالوط دی هدر نونف رارولبق
 لوس رب هکر درعه یرهشروهشم كنار دقوب تباه دن | هبا عا لئابف

 رارید كاللا _ےلط هدناو ردووح یسهرط# نویعو یراوبق یرد ردهبصق

 ه دنن ایم نع ضرا هلبا زاعهح ضرا ردراو هیطع "هرصشرب هیاشم هنحاغا قالخ

 "رشک د لب هکر دیتسرا هنخاا ید یرهشرب ر دتخر د ل وا نیعم دح

 || ید یرهش روهشمرب ردهرفاو جدیسهعینم نوصح ر د 4َس یە صاع
 || جد توعرضح ضرا ردشلوا مقاو هدنا دیشمصقو هلطعمربب هک رد هدنر

 یمسایخد كني مکس هش هکردیدالب كسر باعا رد ه دنع قرش کر دراو |[

 لاعتقح هکر دابس خد یس هروهشم هنیدعرب كروم ترضح ضرا هنو ردسر |
 ۲|هدنا ندنفلخ یرلتبالو ناعو ني سد ر دشا رك ذ هدوظعنأرق یراترضح |
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 نامرک یس ع دح ر دشا د دنس هع مالسلا هيلع ح ون ن ماخ ن دنس

 ردهزاقم یهدننایم نامرکه با رم یسدب ونج ر دن اتسحصس *زاغم صعب هلیاینالو

 ییودنک یکیاب هددنس فارطا برد هک ارز ردشعهود هسراف ح یسقرشاما
 هکر دشا لوخد هدنسنیمز دنهضرا هءطقرب ندلاعم تهحاما ردشمزتسوک

 هی رهشکوی راما ردیدا علف | دنس هک هچرکا ردهدنایرلنکلءناروطو نارکم
 ار دند رم بناج هک هنععق نالوا عقاو هد دنه برع هلجلابو ر دشاید دنس ید
 ر یدل هدا ر نی ك مسق وب ردشعلوا ین الطا نالدالب

 | رد هروصنم خد یرهشر یک یعودلوا دنس یس هنی دمو ردهدامآ هليا ابنغو
 ما ر رقم ینو رٹ ك_:ةلخ رکح مهرد شب یرهثلارد :رهش ر لیمرر ی عو لوط

 || هدنیمز یور هکر ردشعا عج ENR ردروشک
 تارخ لدهتمایف زور ره یرلعلاطو ردشهردپ اب هنیدم ترد هلعلاطترد

 دادغب ه دنالو قارع یرب و ردنمان نامرمما زر هروصمیرب راهملوا

 رد يس هعفار كن هر رح ضراو یسهصرصم كن اتسجس یس ججو ا رد رهش

 هیس س هلا 4 رد رادعء هر وصنم یدو هکر دناتلم ید ی راهش رر

 EA نوتلارام رب هدنا فسو ن دم یسادنرف كحاح ارز رد علوا

 || کر دراو منصرب هدناو ر دنوتلا را طنقز اا هد الطصاراد لوازم
 مصر ورت دل كس زو یا هڪ رار رار ولک هراز ینا دنه لها

 هکر ردو زردیا ق دصتهظلاوما هعک دلکهتترابزو راربد ر دزمهاکتراب ژ
 هدنتبنام هروصنم هليا ناتلم اماو ردراو قو هرو هب رق ك نوا كعصلوا
 یهدلیج بتاج لدنسو ر دتشعلوا قالطا همی دب هرلتا هکر دراو ریش ڈک موقرب
 ةه. دھر هاو یتاکس هک ردو عف یس های دم روهشم زد. £ یرافک هک سو

3Eمساو هک ردن ارکم میلقا حد یربندرانالوا لصتم هدنس ضراو  

 ناتلم کر درک یس دمر وهشم لاو ردراو یرارهش هر ومو ېیسښخاوا

 || ناولکیرب لواو نوهار یرب هکردراو جد یرهش یکیاو ر دنکلع هجترادقم
 || یعارقتنفلخ یراکو بک کلو رولواردان یرامو هکاو ذرکهحرکا ر د هنمان

 [|یتانابنابرنکا ردروشک قوح یچراوخ هکر دكسارت یخدیسهتیدعرب رولوارفاو

 || زردلبا هدالب فارطا بودیا لصاح ذی افو کش ن دنا هکر درکس بصق
 | یاراعر دی داو لوس رب هکردراو ید نار وط ضرار و اج هل ارکم ضراو
 لأ ردت یاو هره شهلا نارب وط هني یمهربنک ةسدمورد هرقو ین اکسوریثک
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 هدنا ې ولطمو بو ريج هقلحرب هليا یامرپ هن ر زوار ويد نوس اق لد هب رونک
 زال وب تر دق هتک رح هیعر ونقحاک | رازالوارداق هک بوقبج هسلبا سدح
 قبجآ یراشاب رار ری دنیپ هی هبرعرب بو دانود هسنبا تافو یزاهاشداپ هک ن ج |
 هکر دزکهاشداپ زسوب هتشا رارریدکح هنپ رالوف قرانوط مت ام ینعادیراج اص |

 ه درسی دما یدتک دیلارفص ن داند هش ی دتا تنطلس نامز ر دفوب

 یرهش ام ا وید نوشلاح هلا عا هر وک اکصا كلبا دان یر نکف> هراو

 ردرهش مطهر هکرد هن د ید یکلعرب راراقب هشن آ هرکصن دقدردشالوط ||

 هکر د هنپ ردنف ید یرهش لویرب رولوا لصاحرشابطو نارربحو انح « دنراغاط
 رولوب راهتشا لبا طع تور یت اکسرنک او رولوا لصاح دوعالعا هدنا
 تکلم یخ دیر ند دنه كلام و رپ هدنا لقلمایرتکا هکردس) رح حدی رب

 هدنبالووب یغوج كت اب رطعو ردکلام هیهریشکد ونج یخدیکلمكتوب هکر درویص
 لبا هیلاع مهو رادلام یلخ هکر دجورب یر ندنزرهش روهشم رولوالصاح
 هکر د لباک هنی دم ندنرارهش یکه دن اتسراعط راوج ل دنه نیادمو ردرادوم

 ردشعلواتیسداک | ییباک جاھاو ردراو یسهسفن ٌهعنما ر دل دتعمیماوه هلساع |

 هزا فدیکهدنندب ام ناتسجس هلباناتلم هنيو ر ونلوب هدیراندعم دی دح هد نکا
 قوج یسهچابو خاب یوصراقا هکر دراو هنیدمیکیامان هلعو رو هطیلک هدنن اج|

 یکن مان سراب عقاو هد فرط نیص ل دنه هنی و ردرهشوک یجب راجو
 ر دراو هدیس هرب زج روه دمرهشر و ردنشر وا یر ندنررهشروهشم هکر دراو
 عارذرب نوا نوزوای دق هدتالووبو رول وون وک ن دنا هکلاع راس یعاتم یشیدلیف

 هدکلاعوب و رولیکح لد هراطنق یر کب شیدرب هلا يراطنق ار لواو رونلوب ليف

 هلیا ےس راهس هتم | كمرداوایب هسک رب یت اکسو ر درفاو دیدح نداعمو دنوار |
 ا بای هکر د تقرا خب ووا قف دج راب تل آو زرو
 ور را ووو اا

 هبا هبکنلج هغ اط لصتم ردراو یرکسعرفاوو یهاش داپ ییحاصتکوشهدنجا

 | هلوا شفا صوغ نیکنلج تالم هش رهن مان كنه هکرد وب یراعز رروشاوص |
 ا نادلب و كلام نالوا مقاو هک هلحوب هک هیلوا نخ هنیروک هزودنکاانابحا|
 ن دران الوا هدنس هبل ای ر دهقاو هدنس هم ونج تهح هل دنه تب الو ۱

 ردر وطسم ه دنا عرف ضراو یضفا ت رغم داللت

 كل ام دودح نیعلرد ا
 ات ام



۱ ۰ 

 یسەلج ردراو یرارهش یطظع هج! هکر د هراوره تکلم یخدرب زالوا یلاخ|

* ۳۱ #5 

 1 یهدنسام نیص هلبادنه اقرشورد دنه رک یدو دح ندنتع»بونح اما ردرارب

 ا دنا هنیراتمس رهنا | ءار وام الاغ هکر دیدالب ارت | فیاوط الاعشو ردناب ابو رب
 |ندبرغ تهج یلوا ر دتکلم لولب جوا دنه هلوق رلیضءب و ر دعصالم
 ییکیا ر دار رج یگ ررید تارک اکا کر التم ەت امرکو دنس د الب

 ردتکلم نانلوا ربعت هلیاربعم یسبهچواو ردتبالومانر ابینم یهدنسبقرمشكنا
 ا دنه ر دهدنرزوا نالی ع هکر دراو رشک ءام تکلم ن دنکلام لدنهو
 E لوا ۳ ۵ دوګ ن اطلس هکر دین اج نالوا بن رق هب هبفالسا دالب

 | کر دراو ریبکر هش م انوولمب ندنسهحظع ندسكتالولواو ر دشت اارغرفاو
 | کردراو حونق تکلمیخدرپ ر دمقاو هد قرط یکیا كني راجرهنرب یکد ادب
 هسرولوا هاشداپ اک | کره ر دصقاو ه دلابح یدالبّک او ردعطقتم ندر
 | هب هرشکد ونحو هلبف كبت هد دنه تبالو ر ووا همس وی د هدون هدنراخاالطصا
 | کر دوپ یرادساف عز رارابط هرانوپین اکس اموعر ولک آ لوا کاح كلام
 | كدنهوهواشعا لاقتنا هزودنک دج نعابا بولوایراتوپ الب كی, زوی یکیا
 |یسبلاها رد هدنبد كحاش لبجرب هکر دسدب روه ید یرب ندنرهش روه ثم
 ۱ قلخ كنکلموب و رد راجتو رادلام اموع بولوا هرزوا تنایص یباکرش

 راسو رزمروکز اجادج ینلکا لنسنجرش و راز بویلزافوب یاناویح
 ردمشعا لدهنب زب د یرالافص كنیربره زربب هرکصندکدلوا یناناویح

 اک | میکرهو ردشعلوا تبسنا کا یراق دوف هکر دراقیجد یروهشمرهشر
 ندکنج ندنفرطم هلحارهم یکلمز خو رولنید مهر هسرولوا هاش داپ

1 

 | ادج ردمارح یسب ربدویمولوا رفص هسنقلخ كتالو وب و ردراطقالا ةر وعم

 اتکا ید یییراتیمودنکو راردا نف د هدنامز یودلواو رار انوط هلتیامر
 هميم الصا ر واوا كعا نهد « دنراوا دیفخ رایضءبتیا راردیا قارحا هشن |
 تکوش یلک یرلهاشدایو ر دحاسمانز ه دنراناب و راز العا هراو رزاپجا
 ن. رم تروع زویهدنبلاهدفارطاو بس هلبق هلجات عص ی هسدک < هربرب ردسحاص

 ییراکلم هلجرفنیمی راردیک كر دیا هبعالم هلب اب رب بولوا راوس هل: سیلمو
 تلادع ه دنراتالو اما نقیکهرفس هلبب تروع هلیا یربغ ندهاش داپ رررپ دنلکا
 |م دآ بوراو هک احو هسلوب یتویدم نکردیک هوپ نیادرباضرف هکر دد هر



 ی

 كني راعص لواو رازابنس ی زاره رد هدنشاب كغاطرب کر دصتب یرهش روهشمآ
 راها LTE "هراف یربغ ندکش» لاررع ردرابس عشب یسهیکسم نالا ع

 كن هشود ن د هراف دهلوق ه د ومزآ راکر ا 2 رشود ن دنرلکب و ڪڪ كرلنا 8

 + نيصلا دودح نینق ¥ رد هدا ز یزی والد یوب :

 تبسف اک | هلفیاب مالسلا هیلع ح وتن ثفاب ن نیص هکر دتکذع عساو ربا
 راح یسی ونج رد هزافم که دنيا دنهو نیص یسهبپ رغ دو دح ردشعاوا
 جوج و ج وجاب یضارا یسبل امش اما ر دطبحت رب یسبقرمش بولوا مقاوا[

 صل رع هيرع ندق رش هصعلا Ee ر درابخالا ةه طغنم بناوج ضعب و ۱

 | رد یرقویاونکر دتکلرب لقسمیپ هحس ےلاقاو ردلوب لبا حوا لیوطو][
 نداعم « هر صعل و ردراویمهروم نا دم هدان ز ندزویحوا یربع نده اس

 || یربره هکردراو یسویق یکیا نوا كسنبص كلم هلسیابو ردررقم ید بهذ
 اان دنص یب ورا ندراویف لواو ردراوتساو ریکراک یدخ ام خاش لبجیکیا
 ورگآ ندو رر وپ هدام صع رل یک هرشط ندوش اما رولیرک هلا رلیک

 یر ظن دالادعو تسابس كنبص لهاو ردیارهس هدوص ولناط ۵ دک درک

 ندروصن دوح یرانراهم قلم هن اروصاو شوهنو هعفد تاعانصو ردق و

 ۲۱| ریذبل د رف هل افالتخا یرابهذمرییک یراشاب ریصق یرلب وب « دن ایه اما ر دقنرآ|

 مص ردیا « نش هی : او رباط هل اب« دنراحما ادعام ندقدلوا هرثکفیاوط |

 تروع ز وب نیهمیرهبهدنسلا یراهاشداپو ردقوح مدآردیا داقتعا دوبعم یتوو

 لبلد تأرج حالسو لاجر كج هنا او یلیف سار كيو ردیانافن بول ا
 ترهش ها یناونع كلم هنو رولوا هاشداب هن نالوا فندق یوا فرف دلو |

 یسیفنق ره هسلوا ییقوا هشت تم ثراو بودیا ت امو هاش داپ ربو دولو| ۱

 نیص كلم ادعام ندنوب بولب روکبالاکا تنطلس هسیارهام هدر وصتو شقن |
 رد ط ع رحم یس هیوا هکر دراو ید هرومعه تکلعرب هنما یصلا نيص هدننباسهنا

Êردقوچ هلیاغهدناربب وهفارزونادکر ک ردقوی تباهن هیهبی تاناوبح هدتبالو لواو  
 كلام لوا هبوافاو تانرطعنک او نار محو روفاکو سونباو جامو لدسنصو|
 ر دقنرآ هلبا هوجو هح ندردبيم یتددنلواروصا : هدبحاووآا

 46 دنه نالا ٤ دودح نه یف #۴ ۱

 ارد ئاوا تبسن همالسلا هيلع حوت نب ماخ نیدنه ر دکل عساو ىليخ |
 وا قسم کو ےل ETI ا E برغیدودحاما

eggچ یو نیس ٠ تسب سا سس  
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 اا دین طاطسق هلباراتفل» هکر اربد ید هيل اقص هتک م لواو ردشلوا رع ید

 | همالسلا هيلع حوت ن تف ان نم بالقص ردلوا یرلکدیدز رخ هالب یک دنندبام

 ی ندیماش ی هصلا 88 ردت الو رپ لصتم هب رغ ندنفرطلامش ر دٹملوا تبسن
 رک ذوب امدقم بولوا هل یی هربشکس انجا رد هییالقص دالب هجنراو هطبحم
 قالطا كحام اک  هکی درولوا « دنمکح تحت كن هنسکر "هلج كلام ناناوا
 یدلافوج تافالتخا فیاوطلانیب یدسلزوب یرلماطن ءارهدیک یدرونلوا
 راعسالا هصرحر یرلتکلع امایدلوا او للم هن رب هب هفناط ساج ره <

 ردرارپ ر ابسب ی السو ع ورز و فوبسو
 # رکیرابد دودحرد

 ندعم رازن نب هعیر رانداما ردشعلوا تبسن هطصاف نب لباو نب رکب تبالووب
 ردیشادنرق کب همی ر هکرولتید یتدرازن یارمضهرابدو ردپ رلکدید ینان دع نا

 هک اریز ردشعاوا تسن « رکب هل خفوق هدنا یروآ رضمو هعیوو رکب سپ
 ردب رهش دما یتضنیاپ كتکلعوبو ردصج كراد راد

 4 هر زج تبالو دودح #
 یس رف دم ردشطند هرب نح هننکلع ناتسدرکی کہ دنن ایم تارف هللا هلحد

 ردي رلکدید كج هرب هکمو را دعلقو هط اسبعش هدعب دنب رونس هبطالم ها رف یب ونج
 هپ هبحرو هی ایقرقو هی هقرو هتسالاب و هنس وراق جم بوک ندنار راو 5 ۱

 ندنا هشیرک یهدنرزوا هلجد ندر ابا نیو رولوب تب اهن هراسناو هیئیهو
 | رولک هدمآ رهشو هرم نبا هر زج بوشالوط ندناو هلصومو هپ هثدحو هنس
 هی و هموردالب دودحان ندنرژ وا هبنمرا بوک یدمآ یم هی رغ دودحاما
 تیالو مب هج ریدعتوب رولوا یې بو راو هسنپ رهن تارف «دنبرق هیطالم
 تیالو صعب هست رولک هنسسیپ رغ كل هر زج نمرا تبالو حب و مور
 |لاعرماعارشود هتسبقرش ی الو یفارعو هنسدپ ونج هپ دا ضعب و ماش
 هر رب هکر دراو یر کا كن هو جو ردلخاد « دن دودسح هربزجرکب راد

 رولوا ی رادقم صن كن هج د هدکدلک
 6# تن تکلع دودح نیمئرد #

 كناسارخ تبالو که جرکا ردشلوا ړه هتکل# لوا هنب رزوا ینزورکس تات
 یہ هنبص دالبات فر طرب ر دنکلم عصاو یلیخاماف رد شع “ود یک یسهیحانرب

 کیا كنو ور دّقصالم یدوذح هليا تست ارتا د البو : دالب صعب و ردشلوا
 ھنن س میس ع سلس puana سسس بج سا چ ٠ صج

 د ی و ےس



AF 

 # مزراوخ تبالو دودحرد # ۱
 ردنکلمرب عطقنم ندنراتالو رها ءاروام هلبا ناسارخ ردند هبف رع ملاقا جدو

 ارك اردشانمد مزراوخ نوجعا یغودپاب مالسلا یلص حون نی ثف اب نی مز راوخ
 اقرشو هناسارخ ابونج و هکر دالب ابرغ یدودس> اما ردرارب یلاخ ینارطا
 نرو تبالووب هدلصا ردشلوا یهننم هک ارتا دالب هنیالا مشو هرهنلاءاروام
 هاکو رد هبمزراوخ یعصا كاتت یاب ردب رار سیف هلستاف اما ردعقاو هدننباچ
 ترد جوا تولوا رهالح هسکر هدنلکش ناسا ندنیمب هری كمزراوخ هکرولوا

 هب وب هکنقره ردکر دیا صوغ هب وص هنب وزا شلوا مهف اما راب وس مالک
 ردرس بی رغرلبا تافو بمعرد ی رب ن درارغا لولم هسلوا|

 #< ناروت دودح نایرد 8
 هصناوف رایضعب و رولنید ناروت هضعومم كنئالو رها ءارو ام هک هبلوا نخ
 مزراوخ یدودح برغلا ههج نم سپ رونلوا قالطا هلطابه دالب هتیالو لوا
 همز راو بولکو رب ندنشالو ناشخ دب هک هنوه> رهن بوغا تمس نمو هنتکلم
 ردٌتلوا لصتم

 هک رام را ےط دودح نام رد چ

 ردراو یر هی رفو ییادمو تابصق رفاو هکر ده بحان كویرب هنوا ندا برهن
 ردشملوا دع ب تیالو تاقاضم هش اما رد هدشناج هتوا یو هک ی عب
 ر دلخاد هدننکلم ناسارخ یسودنک ې لب هش

 4 عرف دودح ناییرد
 قراوصو تاعاص ی را روهشم رد امش یئابصق یرادقمق رف یالوعرف

 ا ز رهشوب و رولتید عرف هنیرهش تاعلص درحم هکرولوا هاک رد را فکلاو
 كن هثلن دالب زمکیدنیا رک ذوب نامرکیراصو ردلوب تالنوکر رب یرانیام ندنربرب
 کنج لاو رب ندر ی کنج نامز ات یتالو عرف اما رد_ثلوا عقاو هدنسیبرغ

 هدفیلأت ءاناو ردشلوبعوقو هدیارس هاب یراتلودرقم بولوا هدضقرصت
 ناخ یار ک یزاغ نالوا نار نامرف ناخ هدنا ردراسبخالا هنکب اک ی عی
 لامعتسانوفو هدکلزادنا رتو عاش عبط شوخو رهام هدیقسوم لع یدیاناخ نبا

 ردم رش تاذ رداق هز ا۶ا راهظا هدحالتس |

 4( بلقص تبالو دودحرد $
 8 ت رهش تبان ردیدا تالو هدلصا اماف ردیم“ا ك هنیدمرب بلقص هک حرک |



4 ۰۷ ۷ 

 هه یاب || ناتسهق نانسلوا نسب یدودس> بولوا هنسسانعم تیالواما ردناتس
 ردب مع|[

 < ناتسرط دودح نایرد #

 || هناجرب بولوا ولخ اطولجاغا ارثک | ردیرعم ندربنربطو ردتکلععصاور خوب
 ٠ نغءالوا نکم كمل هډ رق تولوا حجج رارادرم؛ ه-2 دلواول هکر کسع

 أا راوا عساو هدلاح نبام هب و ردصص هلتاف یرافاط اما ردشلنید ناتسریط ||

 ۱ ها ا رد بولو ا ناع رم ردیرون یک* دشالو ل وا اما رد رم یدراب زابو

 | فاما ندنسبف رش كنب و زف ناتسربط دح هل ابو ردلوپ كلنوکرب تیام
 ۱ رد نیک شملکچ اک ندنل اعم

 | 4 ناتسهسدودح نیبن رد #
 ۱ كنس هبصق هک رکاردتکلمر« دنرانیبام نامرکو دنسو نارکمو ناسارخ

 أ هی هبصق لوا بوریدتنوا ینا ناتسسحهس نالوا یمسا ملقا نکل ردجرز یعا
 ٩ رراو هنی رادقمرب لدنه ضراو هناسارخ ندفرط برع ی 33 ردشلوا طع

 زا قر شو رون ابط هپ هزافم که دشت ایم نامرکو سراف هلبانانسحه ن دب وجو

 هدنراد قمر كن اتلم ضرا هليا هز افم یهدنمارا نارکم هلیا نان ندنتهج
 1 رولوا ید یع امرخو ردرارب لاسموف اما رولوب تباه

3 

 46 نادلیلا یوافت نعذوخ الا ناسارخ میلقا دودح لیصمت رد _#

 اے ملطم ندن رهش یر هعجلوق قارع لها کلم ناسارغ کهیلوا ی
 | یظمل ناسارخ ردرلشءدردکد هعلطم هدناونح لب رایضمب اماو رد هککراو

 || ناج رحو ناصارخ ید ودح نالوا ندیرغ تهج مرجالف رد هتساعم ثیهامر
 اا کهدتسارا شوق هل سراو یسیونج هن رەكد هر هز اقم یکه دنن ایم لجو

 اادالب ندناتسمحه-*چاون یسقرش د ودح اما ردشلوب تیاچن هد هلصاف هزاغم

 || هنس یحاون ضعب كن اتسکرو هنکل ام رہنا ءار وام یسیل امو رد هجنراو هدنه|
 || هجلوف لفوحنا ردسلغشم یی هروک هج ناسارخ ملفا هلاب و ردشم شالوا |
 هبا یرونس سرافو نام رکن دب ونج و یدودح ی رو شموف برذلا ةهج نم |
 ۲ ناتسحم دود صعب و نارکم ندنف رط ق رشو ید دح ناهفصا ضعب |

 هر ز وا قلوا یرونس ناتسس ضمب هلبا یدودح ناس ارخرادفمر الامشو



 0 LT یا ناشاکو ت مو یرو ں٠ و کردراو :

 ردشعاوطیرادمعر كن اهفصادود> و سرافو نامرک ندنت بونحو ردشعا ۲

 ردرا رپ یضعب ندناتسحس دودحو نارک یدودح نالوا ندنناج قرش اما
 رک ذ لواو ردشعا هط احا ناصارخ دودسح ینرونس ندنتهج ل امس عدن

 یسصعب و ردندشموقو ندناسارخ لاعا یسبضمب ك هز ا فم کید یا |
 سرافو ردشلوا ندن اهفصاو ندسرافو نامرک لاعا یرادقعرب و ندن اتسزوخ | ۱
 روهشمر كني راد ےچ هدنا هکردراو غ اطرب هد ر ویاش درون دنیا ننهلقا |

 هد رق مان نایربط ندنس هروک ناجرا هن و ردروصء یرلناب زرمو ینیرسک
 زدهاح لواو ردرلشمال و ید امن الصا رلثع ا نامهءآ یی رهق هکر دراو ويقر

 اہیج یسضارا ف هب رق لوا ب وع. وص ولکد كلج - « دب ر وب نمرکدر

 4 ددراو ید ماچر .دنسارا عاط یکنا هدقاتسر مان نا دنه هی و شمرراوص |

 e Rar یه رج هو e ا

 ردي وره a ا ۱
 1 نامرک د ودح نایرد +

 هلو ردن اج رمو زمره یسهیصق روهشم یکیا بولوا لصتم هناسارخ
 افرشو رد رم یراف یر ونس ایون کهن ردینیالو سراف یدح ابرغ تانامرک
 | لوق ییا هيا رد ندن امرک ضراو ردهمطقرب ند دنس هکر دنارکم ضرا یدودح
 هدن امرکل حاس یعنی ردشعثواف بو دیانایمرد بوشالوط ینامرک م هکر دش مریک

 وکر روک یک یس

 چ ناتسهق دو دح نیست رد

 هیحات هدام ناهفصاو د زو تارهو ر و اشن ندب رغم ناتسه گه |

 ناتسهق دالب هل ابو ردندنر هبصق روهشم كنا سی امو نا هکر د هریک
Êا یراوصیربغ ندرا ويف اما رد راو رار یلاخ هح ییام رد رارب دیعب یلبح  

 | 2راه« دیو نامرک یتا هی ردق وب



 سو
 || که دانم ی اج برع ردراو یرارهش رفاو ه دننییام سرا هلا همت تبالو
 || ندفرط نادا بع ندبونج تهج اما ردرقم یمارارودو طساو ندتپادم
 لغاد هندودح سراه توش الوط ندنارراو هقوردو هناب و رهم ندنرز وار

 ۲ هلبح دالب و ناهفصا دود هات لامس ندنسفرس قفرطاما زولوا

 هلیانار ود بو راو هروللا لابجو هخرکو هثیدحو هيض ندل امدح هر ناتسزوخو

 زاردررب زود لدتعم ساوهردههحو و یدودح لاج الا لع عن رولوا لصتم
 | ر دندتبادم كتا مرکمرکسعو روتسدلاکو طسب هنیو رد رهش مان زاوها یخ یاب
 || كولنانیب هلتفرخ زارط یم هنیدم مان سوس هلبارخ اف جاسد ی رهش مان رسی
 هر زوا هنجو ترج یناوسنو لاجر و یب راضع ترک ییع نامه رد روهشم

 رد یکو دغ روک ه هتک بولوا
 هک نالعالاو نایلاقد رطلع ناجا بر ذآ تالو دودح نیبترد ۶

 برغ ردنکلع چ وا شقا لخادن هنب ری رب هینمراو نارباو ناجبرذآ هک هیلوا ینخ
 || بونج اماردسقاعو هریرج یدودح ښضحب و مو ر دالب یدودسح ندننهج
 ||اف رش اما ردشعشود قا ی دودحو هری زج دودح صوب هن یرونس ندنفرط
 || درج نکلردشلوا قایق لابج الاعنو هجقراو هزرخ یا ردیدو لبج دالب

 بونجو ردکد هلید دالب دح ندلبج دالب ندنفرط ق رش یدودح ناجایرذآ
 ید نده نج دودحو همهدوا رهاظ یرونس ناولحات ردقا ع دح ندنتهج
 ردسلابج یرنکا كناحم اب رذآ تكلم هک هلوا مولعم یتدوب ردلخاد یرادقمر
 ]| رهط بودیارود ندنآ هزوشید رهظ یرونس نالواورب ندسلح مان نارچو
 ااه هنمرا دودح ید ندناو ردکد هنب رق هلحد ندروز رهش هن و هناولح

 ردشلوا لصتم

 هک وعلا ف ةروطسلا ةنيعملا دودخاب سراف كل اع ليصفترد #
 لاس ردن اتسز وخ نکل یدودح ندنتهج ب رف ردن د هيف ع ماما یجدوب

 | هل راف ندب ونج تهج اماو ردلابجو ناهفصا دودح یرونس ندنفرط
 اا راف یدودح ندندن اج ل اعشو ردن امرکد ودح نالوا طع ندیلاعش ق رس
 ا ماسمت كنید اب لابجو ناسهفصا دودح هلا هزافم یهدنن ایم ناسارخ
 یسیپ ونجدحو ردیس هیحان درنیس هیقرش تيان كسراف هص لا # ردیسبل امن
 | ی رهش یر هدشیاغ یسلامش دح هاو ردشلوا عفاو فارس رهش هدنباهن
 | هروهشم هزافمرب ه دنن ايم رمعو ناسا رخو نانو هل راف اما ردشلو عوقو



 هک ۲۲4 ¥

 نال ترضح رله قلبآ حوا م ام I ناار هلی و زد اراص |

 ردند هفن اطوب هما نب لالب یشرق لوسر نذ ومو ی رم نو او ذو ےکح
 ردرایس یراتشعم ندتهح لوا ردرفاو بهذ نداعم هدنراتکلء

 # روغ تیالو ناب رد ¥ :
 هب هیربطو هن اب ات هکر د راو یس هر ولدار دبر و ردن راد كطول موف تبالو وب ||
 هي لواو هي اح راو رغز ندنا رونلوا قالطا روغ هب یضارا نالوا هعراو |[

 ر دراو ید یراهناو ین وبعو لسخ لروغو ر راو ءلد هی هليا ه دعب هپ هنثنم

 زالوا رادباپ هلغعا راق یهاک نکن
 هک نيطلفد ودح نایرد #۴

 ۱ نذتهج برغ امارد لخاد هدنا نالقسعو هزغوسدقم ته هک رد هریبک ؟روکرب
 ۱ هک الاحردلوب كلنوکی کا دەي اح را ندقاب یضرعو لدهن ندحر یدح

 رتهداو اطعا ی رو رد یل هل طلق ای زا لابجو طولرایدو رز

 || سدقلا تیب ی رارهش وب كنیف م میلفاوبو ردراو یراج هام هدسلبان جا
 | هلناو رد هلمر و «رغو

 دم قافآ "هرهش تالاسءرب واصتا قارع تالو دودح لیصهرد 3%

 هدسوماق اما ردشلنبد قارع نیفلوا ه درب نما هلتتسن هدم قارع تبالو|]
 كني رهش ناربا هلم جابو ردشل زابوبدروناکوکهدنارو لخ ق اھ بعصا هجو |
 ٩ ندنفرط بونج و هی داب و هری زج نداتهج برغ یدودح اما ردفا ع برغم
 ندلبج د الب ندستس یق رشمو ردیر اک ناتسزوخو سراف یو هی هی داب هنیاا

 یدالبرک او مت ھو ردوھتب هر هرب رج ندناولحو ندلامشو هحراو هناولح

 | هلحد اما رد هدنر زوا هلحد ید یکلام قاره هسبا هدن رز وا لین ےھت

 ندنا ر راو هناداص ندهثیدسح بوقا همرش هلیالیم هیونجو هب رغ ندلاش|ا
 || ندهیص داق اة شو ابرغ یدادتما نالوا اضرع ام اف روشل و هتصم كي هلحد |[

 هپ ههو هن ام توش ال وط هنتوا ندنآ هنوز راو هئاولح دحر ماب بوک

 باکو ردشعلوا ناب وبدر دیک ب وفا هليا لیم هب رف بن اج هن وا نه او رارغوا

 تولوا مسر ه هرکصند_فدلوا ناي یدودح البصفت ید هدا اق الاروص

 لعا هللاو ردشملف نالعا ی راصءاو ندمو تاصق

 چ ناتسزوخ تالو دود لیصهرد 3%

 ۱ رالی عماد ی ات ردند دف رع می خدو |
) 

 ی تیالو «



 کی روا

 دکی سینان علضور دپ را فرط هفرونم "رر زج یسبفرمش نکر و ردکد هنیرابناج |
 || سلدنا هکر د هچت راو هنیدح وق اتبثش هجنراو هب یب رغ “ل امش نکر ندیفرش نکر ||
 لوا نکر ندبل ایس نکر هکیثلاٹ علضاما رولوب تیاههدلحموب یدودح یلامش |
 دنم هجنراو هطبح مات هکر د رال وب یلحاس ی رغ یلدنا ردکد هب يونج |

 ندیناوپ ناسلرکر دبف ع ملفا یر اکدید طسو ا برغ سلدنا دالب هصعلا ر دشلوا ||
 نامز ره یٰلها یصقا برف لد هنن ام ز ییو ر ردنکسا ردشلند این اسا اکا

 هلبا یتامرف لرد نکسا نیکلکه دیا نال اتو ت راغ یعوق نالوا یناکس سادنا
 كسكويندماش یدنلوا نزو رکی هلبس دنهم ق امنا ند هقاح ضرا |

 مکحرب ھلج رکو شاط هلحم لوا بوئوا رفح یتییام سلدنا دالب هلبا هم نیفعلور
 دتم هشپ یب یتیام لیم یکیا نوا الوط هک: دنلبفاسنب فینک هک عب فیصر |

 ا تندن هیح ان صفط ضرا لب ام اک | حد فیصررپ «رکص ندقدلوا
 ]| معا سم هرکه دق داوا هدنتعسو ليم لا نيام لدمم یکناوب سد یدلردتبا

 | هرفو ماو بارخ هریثک ندم هلک لر ویلاص ییوص بولوارفح ندنس اج
 ]| لعفلاب راردیا میم هرطنق قیلخ راد لوا هد س لوا الاح هکیدشلوا باقرغ

 یتاتسبو غ بروم هلتباغ سلدنا رز هلم جابو ررید رد راوتساو تبا راتب |
 | خد یربو ردندنس هروهشم نرادم هک ردهنودش ید یهلف ارب ردز رروفوم

 || هکردبارت كن ر خرسرب یسبضارا ردسعقاو هلن زو بیزو راجت یناکس ردهیلیشا |
 اپل دز دیت هبا یلدا نوح زو یر یادم

 || كیزکسو زملکچ یرلس1ا سم” ترارح هجلوا نازح یرلہج افا ناتسب
 || دفاللت اراد هکر ده بطرق ید یرهشرب و ردراو یس هروم برق یرادقم
 || هلصاف قدسنخوروس كشر ره هکر د هدم شل هدنناذ دخ رد هد هیهالسا

 | داتسارفن نکس هکر دراو رمظن ییریمرب هدا كیاوریدکم ماجر هدناو ر دشعشود
 || به ذ لاقثم یللا كيب نوا دزم تسدو ترجا درحو ردشتاب هدلب ید ریهش

 ا رص وا ندنا کرد هیوبشا ید یس هروهشم د دمرب ردا و صلاح
  نالسرا هک اما رولوارفاو لارغو یشحو ر اج هدرلتالو لوا ردیهتم هلا

 | رونلوب قوح هدنا یس هل وفم فانصا كنسدج ماخراما رولواردان ها زامهلوب

 ۱ 46 هولا قب رطب لحما اذهق روط-!!هیوندالب لیصترد # |

 || ح وننب ماخ ن هون ردینکلم رل هرق ی هدنرافرط یکیا ل یصم لبن تبالووب|
 ۱ یلخ انرنک | هکر دربنکر هش م ان ہل قند ن یاپ رونلوا تدسن هم السلا هيلع
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 هدنمح رانا ¥ نوشرعن ون اک ابو هعوقو نوعرف منصب ناکام انیهدو 7

 ردشل د شی یع نوجا ید هش ع ردشلوا دراو

 هک روطسلا هر وصت مه روملابع ملقا دودح ليصفترد #

 هب هپ رصعراددردراو هرشکد الب هدنا هکر د تکل ع برض یخد یرب كن هیف ع میلاقا |
 هیدودحصمراد ید ودمح قرشلا تهجنماما رد ةصالم هجو نعإ :

 هکر راو هب هیردنکسا هليا هقرب عفاو هدب غیر طکر دکد همور یی ندناحاولا یه |
 هے نول ا ند خط کر د طیع یب ندنتهج ب رغ اما ردیلحاس مور را

 رد ام برغ راد هليا نادوسراد هکر راو هب هلصافزوافم ندب ونج قرط هنو

 برغ دالب مرج الف رراو 4 احاولا رهط ندطبح رحم قرشابرغ زوانمو و |
 یت رش ندس طبع رحم لحاص رداصقا برغ یرب هکرونلوا ضرف هعطف جوا ||

 هنیابونجو الامش هپ هس املصمهدعب هشک !سحند هتیس هلیا برظو هن اس هلبا یناج
 كن ارهد هکر دط سوا برغیم هیات فعطق رولوب تیاهن بوراو «راتعس لوا |[

 هاج تكلم ه دنسیفرش بناجو ر دلوب تالت وکر ل د هناسل ندنسقرش ||
 هیقب رفا کا ردیس هبق رش هک س هلل ان هعطف اما ردل وصوم هنب رخا كنیدودح |

 نده ادکر راو هیدودح ء!مصم راد ندناو رولوا دنع هب هقرب یحردشلتد

 هروفوم ندع کرد سرس میلقا یرب ن دنس هرومم ملاقا كنوب رولیک هسادنا |
 هییعاع نیادم كا ریبکر هش مان تبدو زان ییح ردراو یس هر وصح ان تابصقوا
 هلا هاو ی نوصحداب 5 ندشع « دنل احو هر اځ هویمو لوص راقا رفد

 نالوا لصاح هدناردرهشلح وب 4 نکدا ید یس هیصقرب ردنکلع روصع

 هلاحر ناسا ی ودنکر ر راو هنشا قرف هكا ردقوب ی رارا ل رلتروع |!

 رزا-اوا مد امرلب ربغو مک اح هنیرافصن الصا رار یا ق دصن ی رلفرصت
 | بی رغر نيضرالا ةعيسو نيت الا ٌهصسف هکرد یری ربت هلم ان یخد یس هبصقرپ
 یہ مس کل هب رشا یریغ رار.دردمارح ین رش ر کش ین اکس لر هشوب ردتیالو
 راردیا ده لالح

 ٭ ةساوقنلا ةموسرلا اهنیادم عم سل دنا تكلم دودسح لیصفترد #۶ |

 46 لصالانع_# |
 یودیا هدیشاثم لکش یس هرب رج ردتیالورپ لباقمهب رغم دالب یهلقا سلدنا ]
 لخاد هل یلبا مو ر هکر د یکه ينطنطم ف تکلم هجحلوق ربلادبع نا ردتشر ا

 سراف هرب زج ندسیرغ «یلونج نکر هک یلوا علم تاسل دنا ههل ابو هل وا |

 هک هنرابلچ #۷

 ل



4 ۱ 5 

 ۱[ نامرهلا اهصاوخ نمو) ر ولویرودص هدنفحرانا یلشم ( هللا ءانغا الف نفتسب وا
 | لها نامه ردش!وارداص هدنصوصخ نامره ید ( ناسللا هنعرخب اهفصو

 أا ردپ رلکدموس لوزن ناراب نالوانجر تجر ضع یروهشم بیق لرصم
 هارا- اس جا عفا نم ر دیار رم هز ل هعر زم هسیقدغاب رومن کین
 نامره هکر د هلب وب یراصوصخ یراغاط نامره اما ردی رلکدید ردیارثا هنشاعم
 || ك هعدق ماو رمشدب قوا هنی راتیاهن هک ر دانب مظعیکبا یھی ردي هين كمره
 || قحا هکر دراو ید مارها هج بب رف هرانوب و ردولم هدیسیکبآ هلبا یریاقم
 اا ردهدرب رخاو هد رصم دصص ی ریغو رد ههنا رع كلن داط-هنامره

 ابا یاکحا موج مولعو رایدتشا ینغج هلوا حوت نافوط هفلاسس ما هکر کم
 :در صم دیعص مرج الف رایدتبا قضحت بودپا طابنتسسا ی هبی رغ هسعقاو لوا |

 | ند سا سا یرب ره هکر اید ردا سکوی ندرانا یتامره اماو رلیدنبا اب مارھا
 || ترضح نامره ه_جاوق سوماف بحاص نکل راریدردعارذزویرد رد یریعاا
 | ءارانا نونفو مولع "هلج نوجا طقح ند افوطو ردیصانب كمالسلا هيلع سي ردا

 || حضوا اماف ردشردپاب لاللا نب نانس هل وفریضعن و ردٹماق الما هدنرلشاط

 || مدام طءر شا زود ندش اط «دایمره برف اغباس هکرازاب هدکلاسلا
 || هسرولوا میاطیس هتسدر لصحخر نرهشکا رد یوهلاوبا هنمان شهاراو |[

 اا دوخاو رد هدلحم نالف ند هنسن لوا ید لوا شءارار وص نداوهلاونا رولک |
 شجار ونلوب هرزوایکیدید عقاولاف شعار ریدنشا باوجوید ردشملا یٹکنالف
 هرلناک هرکصذ دنا شع افوا یعالوقر لصهش نالوا ملط لوا هلن امزار ورم

 هدهعلا شمال وس در هد هل شمر و باوح ه رکر وید یدیص متالوق عبو || ید لک یسان نامزوب یدنکی سان نام لوایح شمامرب و مخ ندناعب اض ||

 ام واحییعال اجواریلع

 || < ملافالاروص نم هذوخ الا راضح ملفاو دف صع ماقا ةروص و ۱

 رد هی طق یت ابصقرهشا هکرد هو رضءلءر یهدنس هتروا ماش هلیاربصم
 اأ راذج دودح انا ردررقم ناوارف لختو ناکم ید هدنسکیا رد هدراو هدعب ||

 | و هلمارمما ی هه دعب ردیک همزاق ندناو هیسبت هرب ندخترو مو رم
 ]| لاله باود ءانب هنلزانم دعب یص هبمس هجو روت الود هعور ی یهدنبرف هر
 شا هرو ممم هليا یرق «دننامز مالسلا هيلع یسوم ترض حر دل د راغج نوک و دلو ا |
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 ٭ لیصفت رد سراس مه لاق الاروص نم TREE ملفار وصرب رحت و

 € راصمالا ءوامتنم وقلرافس ج و ره تب و دودح #۶

 هکر ونلوالقن رد شلخید رمصم نوهکودپاب مالسلا هيلع ح ون نب ماخ نیر

 مدآترضح بولی ربو ياا مالسلا هيلع ی سد ردا ترضح ||
 هدنراکدتبا دصف منم یرلندیا دی عضو فلاح هتم رش مالسلااهمیلع تبشو |

 ندلب ایراد هةل وا مدایوزجرلندیا تعباتسم هنب ها بوبلوا عونع یزک |
 رایدروس وید لولوا ایهمو مصاح هرلن الو عب ات هودنک و راب دنیا نیدصق تره |
 ههنزب نیکلک لیقث هدانزیکل ارج بولوا لالم بجوم لاحتراوپ هرلنا هک اما

 زیردیا لر هجن یرب نالوا نیناسب و ضان ر تاذیکل باب زیر دیک ندزیرانطو ۲
 هه جد زب نیسغاوا هنم تعمر هن هدین بسم نابز لباب هک یتعپ رلیدتیاددرت وید |
 هک زب مالسسلا هبلعسپ ردا اما رلیدرپ و باو-جوید م هلی ریا هیت ندنارفو [
 ویدزی رول وب رلوصالعا ندروصوب هليا هبهآ | تیانع زی ردیا تردعه هل ءاضر |

 تراک لث بوراو دزیلفا نویلباب هک ات ردا ترعت ۸ قامت الاب هدکدرب و باوح

 ماجا تهزت "یضارا یخ ندنعارزو تراعو ماقمیلعارب هکرلید ر وکر لیدشدب ٣
 زاک او ۴ کدن امز لواو رایدتلتش یز ر لوا تودیا تماقا هلبا قافتا ان اه 8
 ؛درصم ماقا یعوق برع اما رایدتیاقالطا وید نویلباب ملقا هنتکلعرصم ما|[
 ب ودتار يل بودا لوزا ۴۳ بیم e TE ت ا :

 E هرفح ولو رد ر وطسم هدایکح رابلیصةن وب رلب دوقرمصمییمان :

 | هنادوس دالب یسان و دحردعقاو هدد ع كب ردا هر زج هک راد یدعا :

 رولک ندبن اج لوارسصم لین هکر دلصاو هنابو رهش نالوا لث ابق یربغو هبونیحا |
 هدبشر لحاسو طایمدو هبدیتطو هراغجو هشبرع ندختر و مور ی یسیلاهشدحو |[
 ]| نیباعیمییرع دحو ر راوی هفرب بوک ند هبردنکسا نیب امو هيب ردنکساو |
 | لسصتم هب هب و دودحو هناحولاربهطو هنلحاس زب ونج ند هیردنکساو هقرب |
 الامس هنيو زود aa راف ی داوسات ند هون دو دح یس ونج فتح اما رولوا :

 دسحو رولوب تیام بوراو هلزمم ماب زهر زکودتبا اهتیا هسءوریش بوش الوط |[
 ی هنو دم رلقو هرصقو هز ادعو هنس هل اق ناد وس ندمز اق نج نیازم

 بهذ ن افد هدنزک | لرصم * ےطارا هک بلوا یخ دوب رولوب لوصو هارسا |
 ۰ صئاصخ باک ردربعم اهگ>یافتاوید هیلوا هد هزنا هک ردراورپ زا رد ر رعم

 رل الخد نم ( رولوا قع احن هنأ ةبانعإ نارو یمق erk هح ر ناب

 ۹ لو #۶
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 اا هفوک ندنرزوا تارف ند هناعیسلاعش دحاما رولوالصاو ٤اد هپ هن اعو هی احر |]
 || ع لحابس ند هرصب و هب هرصب هلل ارف ند هفوکد ودح ندنفرط قرشو 7

 | كن اعو نددن هرم یونج تهج بودیازواجت یت اع ندنا هیر مع ندسراه

 || یسیونج دحو رد هج راو هندع بوشالوط نع و هي رهملحاوس ندنعان ندندرا
 تهج بوراو هيام كنیدودح نع زارا ذهج نم ندنا هنه لحاوس ندندع |
 زاو دجنو دما ردمسف شب برع "ری رج هل ابو رولوپ لوصو هسته

 ندنفرط زاج هکر دقاو هدنحس هیونج هیحان هماسهتسپ ردنع و ضوعو
 | ندنع هکر دغاطر زا>حو رد هبحانیدنن ایم فارع هبا زا دجناما ردشملوا سابق
 | ضو عاماف ردلخادهدنا یرلتالو ناعو هنیدم ردشلوا لصتم هماش بولک

 اأ کوین ند هنیدمزاس> ضمبلا دنعو ردشقلوا قالطا هي همام هك راو دن صع
 ۲ هدتیام هما مو دع للش دزا ج هزاعو رد شنید دح هنسادعام رد هحتراو ||

 | .زهبدو هراغاط نالوا سکوی ه درب ره وید دمت هکه ج رک | ردیرت وا ندنعنم
 هک ارز رد شاک هلوانالطا هنفالسخ كلر وغ هغ ع دالب اما رد راج كند

 || قالطادجت هزرب نالوا عفت ررههعراو هقارع ند هماهتو ردشلتید هپ هماجنروغ
 || عفت رع هلبا هل صاف هدنن ايم نو ماش هلقا عو هماهت هلنع هصقلا # ردشملواأا

 یهدننهج ز اح ةیحانو ردماشیلفساو قاع یسالعا هکر ولنید دح هژرب نالوا ||
 ردفا تاد ی و8

 دو تالو دودح لصق رد ملافالاروص باک نم ةذوخ الا ےلفا تروص دل

 ۱ دک مازبح الا مزال ندمو دالب ناربوصتو ماشو صم #۶

 دونم سس

 اأ یصع ندناو هتمرا دالب ندنفرط سوسرط كمو ر ع یدح ا رع كالو ماش |

 نیبام ندناو هل ارسا ین هت ندګد ابونجو ردکد هناوا لراغج یهدنن اب ماشو
 |فارطا ندناو ه دحرس نداغلب قرش اما رد هجنراو هیاقلبندناو هیهلباو هکبوش
 ۱ امش اما رولوب تیاهنر راو هولا ندن او هبلح و راشمندناو هب هیلسو هب هطوع

 || نصحو هطاسبع*و هم ورا ةعلقو هب هوپ و همح هعلف بولوا دتم هلن ارفندمیلاب
 ارولوالصاو همور و هسوسرطو هسبس دالب ندناو هشع مو هپ هب و هروصنم
 [|مقاو هدنلاش كن هک ب ودیا ماست اک | موقرب ندن منکی ثعاب هکلنید ماش
 1 حول ی ماس داره ردطلغ ندماس ماشراضعب و رارید نوع ودلوا |

 الوا شک ار لنا یاش ادتا کردمالسلا هيلع
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 رد هدنناتسح حسرف ج وا شعیعسو اما رده“ و ز وّفط نا_تفط زویحوا ۷

 نامرکدخا رددیصقرپ یعهلکسا را هکر د قازا ی رب ندن-هروهشم دالب و اق
 رد هبصقرب ر وعم هدننیب ام كارا هليا راغاب ردر وهشم هلبا نامرک ق آ اتنامز فا
 هد طع ر هب اطر ردرهشرپ هدنر اکل نارھن هدنس هت روا رالق هلبارص تلکا |
 هلبایلاک هکرد هر ومه هنيیذمږپ هدن راک ل نارمل ردرافلب یس ع رالب رد هرز جرب ۱
 هرف هر فکرب هدنسل اش لرافلب سور ردسعقاو هدنا یلابلو مانا رصقا :
 هدسلدنا دح ا رد هرلنا اک یز رغ كنپ ران اخ عرق هکردهرثک |
 رتسن یارص رد هنیدمرهدنن ام كرت هلیاراغلب نامرکیراص "رد هبصقر ||
 ددرییکر هشرپ مقاو هدن راک لنارهن هدنسی رغ كززخ ی هکر د یسسرک ك نکلاع |
 كټ هنوطرهن هکرد هبصقرب هدنس هنروا هبنط:طق هلینیالو قالقا یک |
 دالب دوب قداوص رد هنیدمرب ندن د عاوق عرق دالب تاغلص ردیصم ۰

 هدنن الو قالفا هدنسرع كن یععص یوئرط ردرهشر هدلبحلید ندع رق
 هل اغ هکرد هعلقرب ندصا دالبهدنسها امش نامرکیراص را قرق  روهنیدمر/
 دفک رد هصدرب « دنن ایم قا زا هلا دک ن ردعقاو هدغاط كکوب ٠

 ءلاهک  ردهلکساو رهش فیطاربهدنسبناسحم نوپ رط ةنیدم هدب رقرع لحاس ||
 ند هیلاقص هقتشم رد هدکرت دالب ةن یراهاک رارق هکرد هقناطرب ندک ار

 میلقار رب هصن ید یرلتبالو لدراو ناهغب و قالفا هک هج رکا هکرد هنیدمری |(
 نیتمالوا فقاو رانا زانادلب ع واقتبواوا هدنلارافکن کلردلامحا قلوا ندعب اس[

 افتکا هلن بصقو ندم یتودزاب كلرانا نالوا م زالهد هزب رولکیکراشمام زاب
 عا هللا ردکعا

 ٭ تارب وصتلاو لاكشالاو م وسرلا عم تاالوو تالام ليصفت رد %

 دو دملا مولعم ناناوا یسقن هليا اونسا طخ بولوا ند هعسس میلاقا هک هبلوا ینخ |
 یدنلوا نابب هرزوا اه فو رح بیت هداف اره هک تابصق ندمور دالب][
 نیادمو راد هصح نادنسس هت بویلوا ند يلقارب درج هکر تکلءلوش اما|أ
 نبغلوا دال ین اہ ید كنا زد رادو هلن هيل اما کا یاصخقو ۱

 یدنلوا ترشا بم هنیوب سن هلبا رپ واصت ینیدنلوا مسر هدب اک مان میل اقالاروص |
 ندسنع فارطاو همزلق رحم ندبیع تهح یدودح تكتالووب برملا هر زج |
 هنب ندنشهج لاو هما قارطا ند هلبا هد عب ردکد هی هلبا ندن راک زاهوآ

 ندی دزوا تارفو هسسلاب یهدنیرق بلح بویلبا هطاحا یاش تال
٠ 2 
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 هک اصوصخ ردربکر هشرب هدمور تبالو هی روت زدهنیدمر هدک دالب دحزارط
 ندسعدق ردنکود را یجدیعسارب كي وب شاف ردرمظنی تن اس و قیادح

 ر نکی ی هکهدیدسج "برق ردروشکوب یراکدید رغشاکر دی رهش نیلس
 هکر د رهش روهشرب هدمور ؛یاویومطسف ردندنت ابصق ناتسکرت ردپ رلکدید
 هکر د نی طذزوب یعا یکم دیمور ن اسل هن طنط ف ردہب رق هاج هروک

 ند هرق ینونجو ې رغ ردعارذرب ییرکی ساسالا عمیکلککوب كنب روس
 شم نشلئورپ یت اشلت OTE HE RE ادعامو هناح

 رد هدنس هل زم یلع ب رع کل هل اج نادلب هدنناد دح یسودنکو ردشع | هطاحا
 ات رش هينسلا ةلودلاراد الاح نکیآ هد تس طالب ناو ر كلا راد امدقم

 یارم دنن اسم اک | هدنوکسه عب ر كل هکردعفاو هدنراک ی ءدننباهن كن روس
 یعساهدیکرت ناسل هل ااو ردلکدشادیشاو شلروکنوزفا زو ر هرهاص

 هدلب رب ردعقاو هعلقو رهش مان هس طاخ هدرخآ ر یهدنسقرشهلابق ردلویناتسا |

 اضریو هداز ندل,ءج وا الوط هدتندب ام لوت اتما هبا هطلع هن و رد هطس وتم

 نالوا عقاو هبناجندهطاغ هدن لام كقرىشم هکر دراو مع حاخر هدامآ هلبالیمرب

 دج اسمو عماوج لقتسو ات یب هیصقرب ی ویم هلکعد اشاپ مساق هدنس هیواز
 كنلحاس لوبئاتسا هن ادعام ندقدلوا اح رالا نعتم هنیدمرب هلطباضو یصاقو

 هن هدن راوج یرابلا هجر هبله یراصنا بوبا ییاربق هدنیاهن یس هثلات هب واز
 هصلا # ردر رقم راطقالا هعیسو ه.هیطا هبصقر هلطباضو مك اح لقتسم

 هه صاع یارس یربندنا ردشعاواقالطا هلقیدب هک نسیب دن واز كلوبناتسا

 كنهطلغو هناصویر د که دنس دا هدعن هنس هبصد بولا ینا ترض ح ندناو

 ندناو هپ هرغص "هن دمهرب مان ساطکشد هوا ندناو هنت ال هن اش وط که دنياه

 هلپا نیحا رو قیادح ندنفرطیکیا كنار د هجتراو هنیراراصح ز اغ و ان هنوآ
 ندارد هدعلات روا وب الصا رد لت هنن رپ رب نیئاسل هر وفوم یس هفوکشو رو

 نانیم رم ردلیمزوسدپ یرود هکر د ندمور رحم ربار < ا را ردقو رب یلاخیرغ

 هلدره ردبعسا ید كن هرب زجر هدب رعرگو رد درهشروهشمر نة

 ردشعابار > دیشرانو راه یت رهش اما ردن دسداسمیلقا هل ورا ضب

 رد هحودع هصق فیطایم اوهر هدسادنا تر هنولدش

 # مداسلا ملقالاق لصف #
 نحاس انب ب یفوافتر دنه فرب یلازویلا ی ناتج وقنیمدقنم لوی
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  1هدرافکنامز هکردهنیدم لوب رب رد ېک یخ یاپ كمور هاما رد ره كوبر

 کرد هعدق هندمرب ناشرب ردیهشر هرشط ندسلدنا لادرب یدیا هنشرخ یمن

 هد هقدانب هدعاق هيف دن رد هتندمر هدنارنخ دنب رد هاب رولنید ید ناجربا

 هدنرزوایاعشسلدنا نکر «ریب ردعفاو هدنسقرش كن هید ربنل دالب هکر دهصةرا ||

 هيقلح ردندمورریازج بیزفت ردرهشر هدسلدنا "قرش هلیطن ردتکلم را ||
 ردهسهقر هدن اتسکرت دنح رار د ېځد هي هلیلح هيدر هدیسادنا اما رد دمور دالب

 | وهشمر «دسهاخو سداس ملفا یربک مور رد هنپ دمرپندکرت دالب لکنج
 ناتسکنرف هلابو ردلبم ترد یعرکی یرود كنیروص هکرد هریک هیدم ||

 رد ردلیم زکس یرکی هس راو هنبرع ندنسبقرش باب ردیمظعا كنب راهش
 ناسکسیضعكنجراخروساما رررب وربخ عارذ یکنا نوا نضع كنلخ اد روسو

 کر دراو طع ذکر هدناو لرایوس وید ردعارذ یکیا قرف یافتراو عارذ ||
 اموع یش رفو رد_ڈ علن وشر وق اپ ارس نع ردعارذ ز ویتلا ینلنزوا كنیراوید
 اصوصخ ردنش رالونعمو ع وطء كنم ەق رخ یررلکردو ندنوک انوک م اخر

 یسبسرکمنصمر ند صلاح ید هدنعا هتک و یضوح جو یس راج ءام

 ندیوب راوح هدنیمزرب ز و یا ندنا هکر دراو و بقر, ندصلاخ میس هدنتلایسرک لواو

 راب دنج بوقیچ دوع میطرپ ن دشکر رب كن هسسبنک ل واو ر دنوفدم سی ربطب |
 ندنرز وا دعاوخ مس ددع ترد ندرقاب بونازوایکبمل دوع کو دتا عضو

 هدنحوا سان دوعر هدا هت بولحیا ہک دنکو 3 دش رهیج وعوط هب امس

 تغااما روني ر وكن درب لیمیبا نوا یشحردو ناسعل هکر دراو بوط نوتلار |

 نالکو ر دشلوا دنمرب حح رفرپ یرازاب قوان هکر دربکر هشرب هبمو ر هدسوماق
 | ايصال رر ولا ن رلکدتسسا بولبزرد هنکوا راست نیک اکد بوریک هراهاخراک
 | وید ردعارذ یعرکی یضیعو عارذ ناسکس یعافترا هکرد هلساح یسانب تنیاخ

 كرف م وحس رد هلکساو رهشرب هدمور لحاوس نوسماص ردشعوا نا
 هروعس رد هبصقرب بیرق لوب كلنوک جوا ھه راو هنوزبرط هدنسیونج[
 هدمو ر لحاوس بوتپس ردیربک | كنيادمیهدورب نج ردپ راکدید هغلالج ةنیدم|

 هکردغاطرب نعي رد هرو هړ زجر ند ززخ دالب هوک هایم ردهلکساو هنیدهرب
 شرا ندناصارخ هد هراغمو هیاب هنیدم بوشالوطیفارطا كمن اسو سداس ملقا ا

  ۱نوز رط رد هب شرب دنن ام هصذندکرت روغن رد ٹل وا دنع هر الب

 ر د هلکعاو رهش فیطارب «دنسیفرش كنوساصو «دنس رغ كموخهه[

 # زارط 7
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 [| هیراصیق ردعقاو هدنراوج لره ش لوا یر هرونم دفاع نیقب لهآ هجن
 مزراوخ> e 6 رد بعده تنش یاب یدو كعور هکر دب رلکدید هبرصق

 مزراوخ ماکرک ردهندم فیطلر, هدشاشءارو ناشاک ردندش ادم

 هیناشک ردنیدمرب هدرهنلا ءاروام شک ردندشیادم اراخت هنبتمرک ردندنراهبصق
 | یدیععارب ورد رهش هحروهشمرب ندنارا هه ر ددبصقرب هد دنفرعس "او
 هدنح رات نیت ًامو نیعب را هنس نکیشلوا تارخ هحف در اهدقع ردر وکشو هرج

 هد رال رددنیدمرب هدن ایوب دالب هدنرال ردشلوانیبعت هیلکوتم یعان بونلوا ابحا
 ردنتکلعر شعا هطاحالاح هدندح زر ولج هید زل رد هصقر هدسادنا هو رسا[

 دل ومو ینرملا وذ ردنکتسا هنندم هنودقام ردرب رب هتل ی ع هدرام :

 رایضعب رونقوا ید هلفاک ردندندعاوق كمو ر رد رهش نالوا سبلاطتسرا یک ||
 هدیادنا اه هيس رد دهزا نالوا تترگ لّرمیکا هلواتسا الاح دے وق

 دیطالم هیطلم ردرهشرپ ند هپنمرادالب ردب رلکدیدرک ذ الم ییزالم رد هبصقرب
 یک هدنایمو ر ناسل ام دقمر دیس هعدق هدلب كمور هکر د رهش یرلکدید
 قالعالا باک یدلوا هیطام هلبب رعد نکیآ یندلم هح اوقرابضمب ویدیا ایطلم
 هاتفلخ هرکصندقدلوا بارخ ن امز دعب ردشعا اش یهو ر ردنکسا هکلوق
 تراعراركت « دن ران امو نیئلئو مست هنس روصن+رفعجوبا ند هیسابع

 ردښعا مات هدلب ردم نب میهاریا نباهولادبعیتسانب كنیروس تخ ردشعا
 شلوا بارخ بولغ, نیکعا موه نم رآ کلم ءاکو مور کالم ها6 نامز دعب اما
 ن.نایلس هک دنعشلاد نكتشوت حق اه امعبراو نیعسلو سج هنس نکن

 هدنلارایف وجس هجلوا یلوتسیوق راتات یدلبا حق لوا یدیایسیاد كشط
 ءار وام بش ردندتنادم ه.نهرا شوم رد هرب رحرب هدشاهز ی هق رقم یدلاف

 روش روک ی آرب هلبنیعهدنحما هکردراو ويقر هدناو رد هنید» یرلکدید فسن هدرهنلا

 لا دبلو ر دندنرار هش نارا یوشن راردیا ریبعت شخ هاحاک او رارید ر دم
 نلدنا هره زا لک هردهبصر ندندالب مزراوخ بس رازه زدهتیدمرب دت

 ر د هش وکر هدنلامش

 ٭ ساسلا ےلقالا یف لصف #
 زوبتر د یتوافت نیحاسلا نیب رد حس رف نواز وب زکس كيب یکیایلوط كيلفاوپ
 حرف یکیا شع نیٹ دعلا یر یل ع یضرع کهترولوا حرف قم زوقط نوا
 ن رود هکر د باخع-ا یرب ند را رهش روهشعو ر ولو نی مت هد اسح

 ¬ a سیو سی موسی NL ©1. = A BE تام نر الت یخ هو رم
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 اا دنفرعس ردن دن رهش ناایرذآ هب اطلس رد ههصقر هدسادنا ی رشا

 یرادد لوا بودا ازرع یر ن درج لولم ر دین یاب كندنالو رها ءار وام :

 خام برے نامز دهد رد ٹل شد یس هارخ لرجع ت دکر مس ہلکا بارخ ۱

 || تلود هدننایز سم ن هدتف رد ردا نایلنار مت اناب شلوا دتفرس ى

 كم شح یر وسر ودو ردشمردتیاربیعت یبیروسرارکن نیکما عف هد هیمالسا |

 رس nie هم

 || بیرق هباوبالا باپ نالباریرمس ردهدلبرپ هدسلدنا قرش هطقرمس ردعارذ|
 | یهاک ج رفت ترد هدنیمز یور هکرولین | ی دةس دنقرعس دعس ر دنکلءر ||

 | رد صب هکرد هلبارمت یعجوا قشمد هطوفیعکبا دفسیمالعا لا ردحو دم
 ۱ رز دیصفر هدنبعلاسعش یکوس رد هدبسزاف تالو هکرد ناو بعش ی درد

 ند کلاغ یدمدار ےلھاردراو ید یس هلق ردتخ یاب كعور ساویس ٠

 : ردشلوا دع یتیالو مور هک ی ارسقاو نام: رذآو هبرصیفو هیوقو یاویس |[
 ااتالسرا بلا نب هلودلا دضع ن العلس دنخم رات 4 اب راو نیعسنو ثلث هنس |

 ۲ كلنک یدلاق هدنطضرانا هدمد یدیا ةد م ند اک ا
 || لیدو یره شفا نام رذآو یرهشقا هبنوقو ردب یلکدید هرلا هک هب د وع |

 || راقکهدنر الو هلقرهو ینومطسقو ساحت ندعمو هدکبو هب وقر راسکنو
 | كولم الوا هدزمعب مزي نکل ردشمژاب یحاسص رکغلا يانم ويد ردشٌملا ندنلا

 ا هدنوصس ءار و شاش ردشلوایوتم هاش ناعلص هدقومسلآ ان ا هد دنعتناد]#

 | ناسارخ نایقعرش رد هبصقر هدشالو شاش تکمراش ردرهش ویرا
 || زربلا وکی طر ردتکلعرب ییاسهف كنا ابرذآ ناورش رددنررهشا
 | ردشلف هسط احا ناتسغاط ی دحربو مزاق  یتتعسریو هرکی هن یب اجربو |
 | نانافص رد هندمر هدسلدنا لاعش ن منش رد هعلقر ندنلاعا نارا روکش |
 : سلدنا ید وب هلط.لط رد رهشر هدسلدنا هت کر ط ردندش ادم رهنلا ءاروام |

 || ردیراکدید هب الع هدمور دالب االع ردندنزرهش ارام سیداوط زدندنتابصق |
 هئوا ندشاش هناغرف ردرهشر هدسلدنا خ ره ردهندمو هد اسا رخ هدا

 هد هن اغرف ابق رد هریرجر هدفاتز ىع غ سو اق ردتکلمرب هدنو حح“ ءارو#

 یرادعم لوب كلن وکر هلج جابو رددندمرب هوا ندماش باراق رد هش وب ربا

 یاپ هبنوق ردندنابصق یک دمور هیذولق ردبهذم ییفاش اموع قلخ ردتکلم]|
 یو ر ی ولوم ترشح یو فیطار نانا غ هل رو ًاعروسو نانوب تخت

 ۱ ا حج قیحردنوفدم هدنا هرس سدق ۱
 یبا تاب ۲ نی اه تفت سس توت
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 E رد یارممقا یهدنالو نامرق یدوب | یصقا

 | جوم هدرب یریغ ردرصحم# هنساوه ل راد لوا ىلع فوص ردندن را رهش مور
 رد ین ان و ےہ: هنده رارد یحد تاشلا هنشا رد رهاط ینودلعا

 رد هیصقرپ هدنعلقاشاشقالبا ردشلزا ندمدار مهو ند اخ ملفا مه م
 باش رد دن ر د یارب ورد هبات هرزحر دب رلکدید وف رو باوبالا باب

 یکشو یامشو ردنصحیبا نوا ردشعا ناورشون یراوبق یک هدلبج
 یچلا ءاروام ارام ردندن رارهش یوا نهرا ناو رمو کو ناروباشو
 رد کلم فیطار نب رف هیاوهو بآ توارطو نیت اسلا ةرشك ردندندعاوق

 رد هنیدمر,هدناجبرذآ یاصقا هعدرب ردیدلوم كسونیلاج ساغر
 ۲ادالب نالوامور تخ یاب هسورپ رد هبصقر هرشط ندسادنا هت وتشرب

 |هدنوا ر ره هیاهندب یراوصراغاو هدیدنسب یارو عاب هدیزکیٰلبخ ردیرب ك هثلت
 ردعدق ميعنر هشربرتاکشعیمهعونتم هشخاو رفاویز دحاوخ های یمیراج هام

 درهشر ندش ادم اش تکی رد هبصقر هدسادنآ ترغ سونیلطب

 ردشعا ایحازوریفنیوابق ردهیصقر هدنازا ناقلس ردندتنادم ارا دنکی

 ی اپ كناحب ر ذآ زیر ر دستعاب داق هرکص ییمرا ن هعور ملا دنعو

 تبادل ءدقرهشرب هدناستسح هرکی عب هدنا را سیلقت ردرهش لوس رب نیت

 یهاکراکشو هناخ ه ویمیلیخ ردن دیرا رهشمو رز تاقوت زدهصقر ندشاش ندم

 یعسارب هکر د هنیدم ف.طلرب مز راوخ هناحرح ر د هشوکه کش وخر هب اهب

 ]كسب ش شہلا ۰ دیفرطینا كن نوحهج من نالو مزراوخو ر د یرفص ج کرک

 یهدننکح لوپن بسا هاتف دپکدیدزیونج هونج ردراو هب رد هرو م

 هدناهبرذآ هاش ورسح رد ههصقر هدسلدنا نابح ريت یاب كلام

 هدناتسکر یاصقا ناخ ردرهشرب هدنسلاعم لنص كلم وحاخ ردیدا كرهشر

 طالخا طالےخ رد ه.صق رب هدنوخش» ف رط نزءح رد حام هشدمرب

 دنفاوخ رد هنيدمر ه دلبح دالب راوخ ردندن را رهش هینمرآ هکی عی ردپ راکدید

 هليا راحت هیسولذ رد هر« دسل دنا قرش هناد ردرهشر هد هن عزف

 هدناسارخ ناتسهذ ردندنزرهش مزراوخ ناعرذ ردرهشر هدن ایم دنقرس

 ردلبااح رشحز رد هبصقر, ندللاعا هشو رسا نیماز ردرهش روهشمر
 ه دنا یرشحز همالع فا شک حاص هکر د هب رق فیطلر هدسشیالو مزراوخ
 اس ردکج هنیدعر هدنیالو هنشوزسا یدوب طاناسس  ردشلوا دلوتء

 ۰ ا ویا صاب ی اس و حس یو سس
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 زد هدنب رق یرراسعونرد هدلب رب« دنبالو سوطنافون ردد غو «دلحم لوا

 یدرارابط هو رلنوب لوا نده اوط هلولمر دشهاب هکعارب هکر دراو دن: یخدرا ور
 رابذپا یر اب ون رهش  دکدنشا یتناعر اکآ كنموق شب رفو نفسم كف هکم
 هکمرلنوب یدلوب راهتشاوبد یکمرب نحب هکمرب الذ ىلع ءانب رابدندیا هکم هجنرلعز

 ويد یکمرپ یداواع هرو دنک طفلوب رخایدار وط یراق دلوایعاسو دحج هنر زوا
 ردشعاانپ مالسلا هیلع ح و رد هني دمرب هدلبج دالب دنواهن یدلوب راپتشا موق لوا
 ارتا یدیا ینام ز۰ اش تالم نب رجس ن اطلس هک دنخ ران ق رقزوبشب روب اس
 بولوا منم ین اکس هبقب نامز دعب ید ابا بارخ یر وب رم رهش یمهفن اط
 ردراشلوا نک اس بودیا مسمل ییهبصق مان حامد اش هدر بب رق اکا

 وید ردرپ نج هلو ا رهش بوروک یل لوا هکر د روب اش یسییاب ندیدق اما
 ناسارخ ردیربغ كر وباشینر دهیانیس ر وب اسبن ر دشاوا ابحا نیکا مما
 میظعرب «دنکوا هکر د رهشرپ هدنمرا دح ناو ر دهطخ روهشمرب ندنرا رهش
 رلا ءار وام درشاو رد هرزوا تن اتم یلبخ هسا یمهعلق ردراو یو که
 غاولاو ردن دنرا رهش هبنمرا ناطسو ردن دنسبحاون ےب شحو ردن دنت ابصق
 حاته ردکح هنب لعرب ه دنص هح اندیواند هع و ر دن دنرآ درصد ناتسراعط

 دن الوا ردرهش فیطلر تن یاب ناسارخ كالم تاره رد هش وکر هدرکب راد

 اأ رارکت هده یمالسسا تلود نامز نیغلوا بارخ هلن امزا روع نکنا غیا انب
 ردهبصقر تدلبح دالب دروالسه ردندنررهش مور هلفره رد_شفاواریمل

 های ردندررهش يودتا انبنینرفل اوذردنکسا ردندلبح دالب یدو نادمه
 ردندنلیمق یعسه هلا یضیقن وا یسا هال هسا اما زد هرب رحرب هدمو ر یی
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 نیئدحلاو امدقلانیب ردنههرفیعز وب نکس كي ج وا ی وط هج وق نیمدقتم
 یدی ناسعءط یم ماما ردکشسک | ندنهسرفرب یللا زوب ترد ییاسح تواسفت

 نمی زا ردندن رارهش هن اعزف هکر د كبسحا یر ندنبادم كنا ردضسرف عب رو
 یسهل لزرب ندهینمرا ناهبرذآ ردرهشرب هدهلدناهنوبرا ردندن ابصق هدنقرهس

 ردندننیادم ناهعسا تکی ابسسا ردرفاو یس هابو غ اب اما ردرهش قوج
 ا ارغو هپ هن امرق قرش هاشوزسا ر د هدلبر هدناردنز اد اب اربسا
 ۱ ردصح دصقرت ه دنلدنا هنوشا ردشالورب لصم هشاش الاشو درع

 رد هدشالو نامرقرد ره ٹقاراشق | رد هب رق فیطارب هد دنق رس دعس نها ۱

 < ارصقا #
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  TEنالوا ماش كلم هدعد  RESلب هب و  eارا ۳

 : |  RP RT ETE o aiهنناراغ بهن كمو ر لولم ید ||

  ۱ندیلو ت سابع نامز دب یدلعاطر ل ی د و ا ار ٩

 عب را هنس هاب و یدربدتسا انت : عماجو ر ک٥و یدلف ربیع" یعر تالاادسع

 هرکص ندنا یدلبا ف ن ال تا ےل ن نیدلا ع هد رات راسو نمد راو :

 یف ص هکر د هن دمرب هدصچ ی بقص یدلاق هدنطنض مالسا لها لولم ۱

  ۱ردندنر ,هشناح ر ذآ دد یھ ردشکل و اتے اک ارفصاو ضیا ساب رکیرلکدید :

 اأ ردندنتاصقناصارخ ردکعد ربنلاو مموراویم ردشیاب لاص ندنرم|ا
 اأ ردشغا انب كنشوه ن دسرف لولم ردهدنراد ناسارخ یخدوب ناعهاش ور

 ردرهش روه ڈٹ مر هدنسل ایش هيلع ص درب رح هتم رد هتیدمرب هد.دلدنا هب م |

 || هد هر رج "اون لد ردهنیدم فیطلرب ردشما ر وصنع رفهجوپا هصبصم
 || هرعم رده نیدعرب مقاو ه دنب رق اج عن ات هتیرسنق دنج نام :رعم رد هبصقربأ |

 : روصعلا تاذ ردند رطعم ءا یرلوص كنن اکس ردندللاعا باح ید وا لرم صم
 اأ رددصخ هحر 119 درلنعو راس وڏ هلحاع ییها ردوب هنده نالوا روهشم و ۲

 ااهدیلاوح لوا دوب NEE تاک اقا و

 | ليري زووا ندم السلا سلم ميهاربا نإ ق اعا ترعح تابح ردرهشرا
 ربثعم نهآک رقنرب سَ فطوم بودیا داد یرهش وب هکلم مان ني رع هر کصاا

 ۲| یتسانحم ناهکلا ةنيدم بوب وق سولو ربا ماتو ید رس
 | نوعرف هکم قا وہ هدمن ردنکلع لوا یراکدید هقبنع جج سد ىدا هدارآ
 ااا >| هن نامز دعب ارا قار >| ی رهش لوا بولک یدیاصه

 || نیدلالاک اما یدنلق یعسرارکن هلیا یان هنهکلا هنیدم ینعب سبقوربا بونلق
 | ردشموق ه-نم مان بوپ ا ا ناو رون رسک ی ی رھش ج٠ ۰ دنباک مدع نب
 : مالسا لها ردرب ر وهشصرب ه دّتسوا هل د لصوم رد شلوا جيم هرم

 ۱ ناو نب دے ہ دحل یدلوا « رزیگح > و تک نب هم ره الوا هدک دنیا مهق

 ۱ او رد هشیدمو «دنا راد ناوم یدنا رهنرب هد تودیآ رهش وی

 (EOE هملاد هکر د رهشرب عبا هیهر زج نیقراف اسم رد هدر هد اعاب رذآ ۱

 5 اوا زا ردن دن رهش ناتسرمط لتان رده دنا یریق كن هلو دلا ||
 1 ااروهش ەر هددعس ر راد نی صف رد هبصقدهنشوخوب رددنتک 1 ناسارخ رواس

 اسو تم ردو ا ةوردهرارخ الاح اما رد هنده
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 نیقیرق زدهبصقر هدقارع لابح نیسمرق ر درهشرپ هدرصمراد اتسلقرف
 عش ردندرا-طماورابآ ینوصاماردندلبج دالب نوزق ردندنز رهش ناسارخ
 هاکت یزبربت رهش ه دنراتموکح لاو هک راهاش ےچ نال اوا ندن دالوا دینخ

 هلغلوا بد رق هنیدسحمم مو ر لیععسا نب هاش بسابهط هدعب یدیا راشعا
 نیوززف هک هستنردب رحم نده اش نامرک یدشفدیارقم ی و زق بودیا ل ر
 رمصق رد هشوک ف طار دنلاو دن هلا نیب عشق ردشعلوا بب رعت ندنیوشک
 سمق رده تدمر ندلح دالب صوصللا یصق ردندنن ایصق هيفي رفا دجا
 هد اصقا برغ مرکلادسع رصق ردعقاو هدتابم ناولحو نادمه نرش

 هعلق رد کج هنيدمولهويمرب مب ات هنب رمسنق دنج مور ةعلق ردقج هبصقر
 نیرسنق رددسعیش یتاکس رک | هک ردندلبج دالب مق ردسعیات هرکب راید ربعج
 نیفلوا سه ه دنوب دونج ارنسکا نکیغوب بلح ردرب قانوف قحمرب هلبج

 هرکصتدقد_لوا ر وضع بلح اما ردشعلوا تین اکوب یک اما كفارطا لوا
 اموص یمسا « دننامز مور كلم ام | رد هیرق رج وکر الاح نيفاوا بارخ لوا

 مانهرمسیم ندسبق "هاش نامز دعب یدیا ادب وه هلم ان لوا هدناروت ییح یدیا
 یدید نر رس نیب هدنه هبشاات بودیا دنسپ یلبخ یدلک هرهش لوا صه
 لجر یهدبع لوق هصحلوق یرابا اما یدلوا نی سسنق داب مسا هدعب
 وال اک رد هر زجر, هدعور مرسصوق رددنس نعم شم رد ذوخ ام ندی نسا

 یلصح نصح هکر دهن اځ هویمر بب رق هب هیطالم اتع رد هنیدمر ه دنهالو مد

 د ج رکرو BLE دج رد هس دهرا رات لح حج رک ردراو ید

 هوکدرک رد هصقرپ هد دمی ر راد امسوترفک ردشلیف ابحا فلزربا ینا هکردراو
 ندنب سسنق دنح باطرفک ردندنرارهش ناسارخحورک ردهدلب رب هدر وغ دح
 ناجرال ردرهشربهدماش لحاس ذال ردندشیادم نالبک نوک رد هریک هبرقر

 یب مم كن الیکو ردهدلبرپ ه دید تبالو ناسهال ردندننابصق ناتسربط
 نالیج لید نار وب زم هکر دیشادنرف كاب د ہل وق رفکلا یهانم فاوم ردن الیج
 نیدرام رد هدنلح اس رر ج ج یرلتبالو ردن دندالوا ثفان ن نانو ن ناج نا
 یسک ام ردراو یس همن رم نیناسب ضعا و یسەعلق ردد ه-عبر راند

 لاعا نظام رد هریک هد رقرب ندناره لاسعا نیلام رد هشدمر ند هرب رح

 ییالو ماش شع م ردن دن رهش ناجگابرذآ هغا ره رد هبصقرب ندلمآ
 هسلکعا نطو یالح قلخ نکیآند همور روغد رد هیصقرب عطاو هدندودح

 ۴# بار خ ۴
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 ۳ zs REE هدنن مسنق دنحر چ ردعح ر

 ےس نچ مب

 أ زورهش رشدشادم ناتسکرت ندناب اعنص دالب ناموش رددصخو هدرصم راد ۱

 زا مز راوخو روباشین ناتسرهش رولتد ید روز رهش ردهبصخرب ندنعباوت لبج |[
 | هدمور مه بلّقص رد هدلب وله علقر هدنب رقاجزرش رد هنیدمرب هدننایم||

 || ندلبج لاسعا هری ردرهش ول هعلقرب هدب ساق دنج نویهص رد هرب نجرب
 ناقاط ردهصقرهدنیالو ناسارخ ناملاط ردپ رهش سوط ناریاط ردههصقرب

 امو ر كولم رد رهش روهشمر «دنمرا دالب سوسرط ردهنیدمر عقاو هدناتسراسط
 1 كے ترد ییعب ه هرکصندمدآ طوب# هک هرکصندنخ راب شب ییلازو تویلنا اب

 | سوسرط هلی رعت نکیآ شلنوق نیسرا یععاو ردشلوا مامتهدل یش یللازوپا
 ِ ماس نب | NE ندجا اما ر دشلوااا

 || هامو نیعس هنس ید هعفدرو ردشاتوق سوسرط یم نیکی اب حوت نبا
 زا دد هنيدمرب ٠ دسل دنا قرش هشوطرط ردشلف ترا دشزا نو راه هدنخ رانا

 || کءدنیالو ناسارخ سوط ردهبصفرب هدنرغا یافز مهدی رغ یاصقا هبط
 1 باتع رد هن دمر هدعاش لحاس هف ع ردبصقر هد هر وحج هماع ردادم

 || ردراو یغامرا مانروجاص رهن ر د رهش فیطا ول هویمرب مبا هنب ساق دنج
 ۱انیسجو یدحا هنس أما راطق الا هروب هلبانیناسد و قیادح یراەیحاب

 هدنمکح ءا ولد ید تابع یدلوایلوتسسم هک اد مور كم یک هدنشراب هب النو

 یدلو نیمت بورک هتم وکح ت نیلسوح نالوا ن هرا كيم «.دمب بولوا 8

 دلاسجو ن نیسچ هنسان یدلبا کح نالسرا جلف نی دوعسم نیدلارع تالذ بع

 || یسا ما كنبدلاره هديا E هرصام یکنز نب دوم ندلارون هدنح رات

 || هدندالو سلدنا هطانرغ ردّمج هبصقرب هدنمرا دالب هب رز نیع یدلاق هدنطیض

 : یراترمضح یی راف ریهظ هک رد هنیدمرب هدنسېحاون ب با راف رد هریک *دلب رب

 هدنراک نهج رب رف ردیدق رهشر ند اعازارمش ه.هاق ردشلوا دلوتمهدنا

 ]| د دیعسا كن هنب دمر ندلبج د الب ناش اف ردهبصق بب رفا درب بب رق هیاراخت
 || قیلعو حسن طخ مضاودکر د هن دمربهدنانسهف نیاف ردهبصفرب هدرکب رابدالفیلاق
 زا رولندید سن رمق هیات سرق ردسشلوا دلوتم هدنا ی اعلا لھ ناطلس نالوا

 ناخمیلس نا_طاس هکرد هریزجرب رر وج لبمز وی اضیولیمزویکبآ الوط
 ۱ حق ینا اشاپ ییطصم ال ال الکولا مچ | هدنننطاس نامز كناخ ناپجلس ناعاسنبا
 | ددهتنیدعی + دن سیب رع كاری هبطرق E Sa دنل لیصفن رد

 »سبب
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 اخ ےلس نی ناعلس ناطلس نالوا مور کالم نار امرف هدنخم ران | ردشعا كف

 ناب ور ردلوا یخ یاپ *لرلیلبد هک اب وکردرهشرپ هدنرز وا ید "هدعاقرادد ور

 لوس رب هدنهاهکر د هیظع هنیدمرب ندنراد صم اهر ردرهش لوب رب هدناتتریط

 رد هبارخ الاح یدیا رهشرب هد تیام اج هصج نتسر ردراو جد یساسلک

 یکیاو ر دراو یس هرومم یرادقم حس رف عرب هکر دنکلمرپ ندلبج د الب یر
 یر ههلوفریضء» و ردشمرب و ماظنو توارط مات هرهش لوا یراج رهن

 یر ضع را رید ید ناتسلباز اکآ هکردیدا تیالورپ لیباز رددلید كلام
 دالب ناز ردقج هصقر هدن اسارخ مز ردندشلات یرادقمرو ندمبار ملفا
 ناردزام هراس رد هش الم لوم رپ هد اتسهق نزو ز رد,هشر ند لج

 || ردندن ابصق ن اجب رذآ ساس رد هنیدمر ندلبج دالب سوااس رددنرارهش ||
 رڪ اتدرا س ردندنش ادم ناس ارخ صحرس ردە ھۆر ن دننامعا صج هيلع

 رلبصح» راکدنفرم رووا ريصن ینادرص هدب ما ناسل هکر د هر رجرب هدمور

 || رد هبصقر,ندلبح لاا نیممس رد رهشرب هدنمرا دالب رارید یعدراکدنو رس

 || زاغ هدنس 4ج یدا راو یس هرشک دج اسم یرادقم زوبجوا هدقباس نامز
 ||یدیا هبلبععسا قلخ نکا اما رونلوا ءولص ءادا « دنعهاجرپ قعجا الاح یدیارونلق
 ع: و رس یدلزو یاطن هارلنا ی دلوا یلوتسم ی رکشلرات ان هک نامزدسعب

 نده ر راد ترعس ردعقاو هدنسبحاو نارخ هکردهیارخ "هدلب رب عات هپ هر رج
 ینا ع رد هبصق یراک دید یار نمرس هرطوفس رد «دسلب رب عقاو هدلبج نماد
 هدب رقم یاصقا هتتس رد ه دنع یع كن یهش یر هدابج دژلب ءواس رد هدنیالو
 هناتسراعط نامش ردرهشروهشمر هدشام ناغماد هلبا یرنانعس رد هتدعر

 طاسع2 ردیدنررهش هعس ر راد رابه رددندالب هر زج نس ردهصعقرب علا

 هلا لبلخ میه ارا ت رضح زرد ید ط شی رد رهشر هدماش یاصا

 یدیاراو ماشنحالا رهاب مر مان سوک هدنرابناج قق رش هدیرصع مالسلا هیلع ||
 یهدمالسا نامز هحل وق یرد الب ر دشا انب لوا ییاید ولفو ط اش
 هنفرصترایمو ر هب نامز دعب نكل ردشلوا «دننامز سابع روصنم یت راع
 حف ینترا نش اط روی هدسنخ ران هام و نیمی راو سجخ هنس یدشود

 میان 4بج یخدوب درو رهس یدشاب هقبفح یسل وا۰ دنطبضرایقترا بودیا |
 ردنادیسام یعسا كني رهشهکرد هروکرب مبان هلبج یخدوب ناو ریس ردقج هبصقرب
 نافدوس ردرپرب هدنریازج مو رب سماش ردهبصقرب عسقاو هدنمرا دالب سپس

 چ ناسا رد %



 || ردشلمف اشنا هدننطلس نامز كيلا دبع نب ناهلص یربسک م ءاج یک هدلحو ۱

 || یدروبرم نیکعیارضف هليا تراس كنا بوردپا یقشمد عماج دلو یشادنرف ||
 | هللا قثب زو بیزو یا اح یکلوا اماق ردشلمف نیدصق تاه ابم هلا هلیلج عماج |

 || ن راکریدو را مرح ل وبقم ہدنراق داب ی رهش رابنا سابعلای ناعز دعب بویلاق |
 توقأت هست 1 ید یو رر وفعل ز هرکصندن امز هاو ردرلشکابا هراسا عناج ۱

 || هدنس هرشطو هدنحما لالح رهش هکر دروطسم هدقالعا ب ا ردشعا تارخا[

 ۱ هکرد ررمم روم ده« ن نوا ید هدنس هعلو رد راو دحاسم ددم تون کال ۱

 || یدزالوا اد تلکس یروس ه دنرهش بلح هدلوا نامز رد رون دجسم یسب
 : هب هراغمر هد هله سن یدناوا ترشانم هرانب ر هد ام ز دیهش ندلارو قاشها ۱

 اه رهشلوا یرکشل تلکس ی روس ندتعاس لوا نامه یدلحا هنزو رر فرش ||

 | .دتمنانح باب تالذکیدلوا نکم یطبض نیفازوبیعسلطیدلجاسم |
 || هلتهج لوا یسمالوا ترضم ندنسذج نالبی هبلح لهاردراو هدیعسلط تایحاا

 ۲ا هنتوا لیم نا سهط ندسنوت تام اج ردن دنرل رهش قام ناولح رد راکشآر "
 ]| ردهندمرب ةد تالو قارع نیقفاخ ردند را رهش رکیرابد نا رخ زد هر حوا

 ٠ دالبدرح و رسخ ردندنت اهاضم تاره درحرخ ردهروکرب هدربنلا ءاروام ناللتخ

 "| رد هرصفرب ندب لاعا تسوخ ردرهشروهتمر اطخ رد هن دمر هدفی

 || نیدرام ی درب رد رهش هک وخر ن د هرب زج اراو رد هدلب زب هدناهب رذآ وخ |[
 || ناغماد ردشاوا عقاو هدنارف طش ردن د هر زج جدو هلاد ردراوهدنب رق

 هرکسدر دندر هدم هتعرا لسد ردزا هتاف یوصر د هرب ۰ دسم وک 1

 هر رح اقوقدرديدآ كهي رقرب هدنسحاوت داد غد و رد رهشرب «دنسالو قارع ۱

 اأ 1 هجره هدیلاوح لواورد هتیدع لوب ر هدناشسدنه له د ردندنررهشزا
 ٤ هد دود ح د بالود رد ه.صقر ه دناصهاش د یه ناقد رد هن رق فأ

 ۱ عاط هداده "و روند رد هن لمر هددنمرا نود رده رق روهتمرب

 ۱ ەت زرد ه- وک هام هر وند هضلوق یحاصرکفلا جم ۵ ازم رد رهشر هدنکمتا

 | ناور ردهتیدمرپ هدهعررابد نع سار راردیا قالطا هرسعب هام هدیواوت
 1 ردعقاو هدنن رق تارف یسهنیدم ردعب ات هرکبر بد هبحر رد روشکرب «دن اتسراعط

 ۱ هدرکیراند ید ضد رب ردر ومع رهشرهدرصع رابد روهشم هلکعد ا هقر 1

 ترضح هکر د هرب زجر ه دمور شسودر ردروهشمرهشرب عقاو هدنرزوا تار
 1 ۳ ی نوت ر هدعا و ا ی قو مس رک سیب هات و هب واعم 1



 ۱۳۳ و هر نارح یو ۱

 || دنج روصنم نصح رد شا عع نا ر افیرح برغم رد هبارخال اإ
 | د دشا همام هنوعج نیروصنم « دستت امزراج ناورع ردندن مسنق
 ا|دیزرب نصح ردروهشم هلیاهنص>یسدعلق ردندنلاعا صج دارک الا نصح ||

 ۲| ردن دنس ه رپ رج رکب راد دوب اغکن صح رد هررغص ٌهعلقر ندنب یسنق دنج |[
 || ندماش دعاوق بلح ردع دق رهشر هدهیرب یکه دنس هلباغم تب رکترمضح
 ۱ یک یعهعلق هدیهزیور هکر د هیعن دمو ریطع هدلب رب عبات هنسلف دلج

 || ناور .دنکا رهش لوا قي وف رهو ردلکد مولعم نیتم حرر و نیصح نصح ||
 ۱۳35 سل ا ین وز وغط لس وان دعوا ترتضح واد ولاا ا

 || زونوا هد_نتموکح نامزردب رلکدید سوکولب هکی دیا یتام ز سروغلب ندکولع[
 ۲ ارد تتکسا تلود« دامدق مر اوتاما ردشءا ی رهش بلح هدقداوا لأ |
 | هیمافاو هیقولس ردشلوا کاج هلی بد بروس هکس وف ولرس یهدنس یوا هنس |
 [| ردنراع یهکیا كنب رهش بلحالاغ ردشلیا انب ی هبقذ الو بلحو اهر وا
 ردرهخ روهشعر ندماش موف صج ردشعد رابخالا هندم هبلح رلباصو |"

 : ثراحنب صیحرنب رهمزی ی > رزرهشصجو تلح !ِ ردلومنمندیمک ن ماسه :

 || ترضح هکردعسا هنسهعلق ارهش لوا بلح ردشلبا ابحا قیلع نب فیکم نیا
 ميهارآ بلح بولک هلع لوا یتریشع یدرغاص نیدوس كنيرانوبف دنا لبلخ ||
 || ناو مشوت عنامز لوش ر دمشلوا بلح یعما كن هبت لوا هلک د لحما اذج |

 | یسرافرحآ نی روس یدل !ندنلا سون انیطسوپ نالوا مو ر كلمو یدلک هبلح |
 1 یو رروعخت هاو اا هر التو نسجو یدحا هيس هدعل ید ردا ندیکی هبا

 هرکصندک دنا بارخ بورق ییلخ یدل !یلح بوریجاق ې هلودلا یا!

 ا دشع ادیدنصت ت روب هرکس لیا بوک 4 ود_لا فیس راکت |

 ||ا شنا لیا مو ر كالم یتسانب كنس هعلق اما رد روطسم ی رات هدنراجرب |[
 || ردصقاو کودلنا هام دق شب یرکیزوپ رد راو یسوبفر « دنجمیا ردشعا|ا
 اا قح هعاسلا موقتال 6 ىس رب هکر د راو ید هفیرش تید احا هدنقح بلحو |[
 || ضرالالهارایخ نم ةنيدملا نم شدج ملا حرف ق وادب و قاالاب مورلا لزب |
 رد رهش باح هدم نالوا نيڪ ند هلج ا ردسمل روس ¥ ذتموب :

 هنیدم هدرابداو لوا هدناد دیحو رد شع ود س رقت هب يوا چا ۰

 کد a یدک ک هم رهش رهش بلح قالطا |

e. 1۹هک  
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 ردندنابصقمباتهبهریرج ردهدننینام تب رکن هللبرا ع زاوب ردن دتیادم ناسلباز ||
 یکدشا اش رشد را لم رد خراوب ید یعارب رد ه دن ی لرتصا باد

 ردپرعم ندکنشوپ میشوب ر دن دشنیادمناسارخ ناخروب ردندز رهث ||
 یس رد هنیدعر ۰ دبعیرفآ لحاس هنوب ردهبصفر عبا هناسارخ دودا

 هه بودا ان ییسهعنع هعلق یر ند هينمرا هلولم ردهعلقر ندماش نوصح

 نیعب راو سج هنس هدعب ر دشمروط رارقرب هدنرافرمصاو طب رانا راکزور ||

 راپنهرا تالو لوا نالسرا حلق نب دوعسم نیدلازع كلم ه دخ رات هنامسجخو
 غ لدیهش نیدلارون هرکص نیک دنیا طبض یراد غن لینوا یدلاندنلا

 || هدنساننا نیتسو تس هنس بودیا طبض نمرا لولم هنب نامز دعب ی درک هنم>
 | نعل ندنبرسن دنج هپ یقالعالاق اذک یدناوا كيلمت هرقشارمنسرمما

 ۲[ ندنا هدادغب و هرکب راد ر دیس هلکسا كارف ردرهشرن دنت اهاضم لح |
 || ر دن دنت ابصق ن الیکر هش نا ردرفاو یسهععابو عابو یسههاف رولینک | |

 | رد هشر» دنراک نوح ن دناتسر اط دمرت ردهیصقر « دماش هداف صدی

 ی

 رفعا لت ردعقاو هدنس ع لا جد هدلصومر ر دن د هر زج تیرکتا |

 ن دنمرا دالب نودج لت ردن دنت اف اضم هریرج هدنن ایم لصوم هلبا راس ||
 هدماش لحاس هلبح رد هنندمر یلوا كیاصقا برف تاسط ر د هملقراا
 هدنا ال اح هرس صدق مه دا ن مهاریا نا طلس ترّع> ر دقح هبصقو ||

 ردرهشر « دنس ام نادره هلخ رک ناق داد رج رد هنانسآ یظعو ر درانوف دم

 مالسلا هیلع ح ون نب ماس نب نار وب نب مبا نب ناجرج ردرهشروهشمرب ناجرج
 مزراوخو ن |تسربط لابو ر د هد: رص ك اسف هدنیالو ناسارخ ر دشیاب

 | ناع هنس ردراو ید رادمان هشرب راکشآ یس راح من راطمالا رشک دنس ام

 لوا هدنار دنزام تیالو ر دلوا ناج رج یی دپاب بلهم نب دیزپ « دنیعسآو ||
 ردهدنیال و مزراوخ ر دراو ید ناجرجرب یریغندنسکیاوب ردلوارهشنانوااس

 ردکح هنیدمرب ندناشحدب دالب مرح ردروط م ید یحوا ٠ د ادا مون

 اار د دنر هش قارع الولج رد رهش هجزوکرب « دسل دنا رب امضا زج
 هکر د هبحا هرومهرب رواج هلی د دالب لیج ردندرواسشن هروک نیوج
 ندن ال بک نالبجو ر دن دنا میکح ر ایشوکر دقو یتابصق ردیرف یز کسا

 | یادحا مش رابو ردشلنا اب باطل نرعنب نسح رع نیا *ریزچ ردب رعم
 | ردراوخدهثی دحرب ر دبات ههریرج هثی دح ردشلواهدن دودح هپ ریش نينام

 حس



}¢ 
 | ندداهز رمز انب اک ی دلوب دعب ندسہلاب یوصكن ارف یدلوا یلودنامز |

 دلب لها راکزور هججن یدنقا رهنرب هسیلب ندنارف یمبلب ماوق ن, رکب وبا |[
 یلاخ یسهبصق سیلاب بولوا بارخ یخ دلوا هرکص ید لصاح عافتنا ندلا |

 واناتسلباز ن ایما ردرروهشم هلئد البو لمع تلق سیلاب لهاو یدلاق |
 هدنلب ام ىس هشوطرط كسل دنا ند طسوا برع هيا ردندنز رهش |!
 ناتسراهط ناش>دب ر درهش ولهعلقر ندهینمرآ سیلدب رد هریفص هساب كهرب ١

 نداجابرذا دنزرب ر دراو ین داعم دروجال «دنا هک ر دتکلعرب  دالعا |[
 تدرب ثر ردهبصفرب عفاو ه دلبج نماد ن دنیصنق دنج اه رب هکر د هنیدعرب |

 افازب رد هبصقر ندلبج دالب رجدر ر دنصح نصحرب هدرا دالب

 سموق ماطست رد هیرق هجروهشمر « دن رسنف دنج ند ل اعا بابا
 یرانرضح ییاسطسب دی زباب و ردرفاو یهکاوفو نیناسب هکر درهشرب ندنعباوت |
 نايلس عقاو «دلبج نماد هدنب رق ماش قشمد كيلعب ردسشما دلوت هدنا |

 شضارش سارمب ردع دقرهشر عی اش یسمردپاب هرو بد مالسسلا هلع ی
 ءاففلخ رد هبصقرب علاش یس هعفنیم هلق عبان هن رصنق دنج ر دب رک دی د
 هپ رفا سم تفایض بودیا ان تراعرب هدنا نو اځ هدب ز نهشت اردت ساع 8

 ر د لاف هدنرالا نامز هصخت بو یک هنطبضراذکه دب .ردشلف تمعن لذا |
 هسارقب ه دسذخم ران هت امسجخو نیالثو عب را هنس ۰ اشناروپ ےظعم كلم تبقاع |[
 ا هبا هکاطنا ساکب ردن دنزرهش ناسارخ اروشهب ر دشابا حف امص بولک :

 هدر ردراو یارو عابو یراوص راقا رد هلق کیا هکرد ه داتییام هماقا |
 هدنونضس ءاروام نوغاسالب ندیشلک هلوا تیعج یلک بوروط یرازاپ هتفه |[
 ناسارخ رم ردندنررهش ماش سنطالب ر د هنیدمرب عباهتیالو را
 | ناعاوم هلحيعرجوا ردراو یراناتسب هکاوف عاوناو حر وت یفنارطا هدشیالو |[

 هچرک | هکرد هد ایم یرارهش مزراوخو نامرکو یرو هن اغرغوناتسحن سو
 ندسرف لولم « درکملا ميهانم باک نکل ردعدفرهش یکیدلبا انب مدآترضح :

 ر دشلنید یدلوا لب هل رعتندهرکصیدوق هلب یتمان بوریدپاب یزق كیسارهم |
 محهرف یکیا نوا هکر دروطسم هدروبنم باکو هلوا ی سین رمل یدا مکر کم |[
 دراود لوا نیب اسس ویرف عیج ردشملکچراوب درب هروج بج یرادقعم

 هدضسقرس كسل دنا هیسنلب ردهبصقر هددسعیر راد دلب رد هدا

 رهبر درهشول هجغاب ولغابرب هدصج لحاوس ساشنیلبا ردهشدمر |

  ¥ Eنالا +
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 کار
 | کر دراففتف نی رسسغم را ردیا ق الطا ید ن دلا ما راز دیا ربحت

 || 2ام مهل برضاو * € ةنیهلاق نيوي نيم الغل ناکف رادا اماو ||
 ٤ هي رهو هني دم ندنن آه دن دلایصقانم لحر ءاحو ۴# چ هب رولا باكا

 | هکر دلوقنم ن دیه ارا تر > ردرهش م دق هلت اغهناوا دارس یک اطذا هلبایرببعت | |
 | ون هرکص ید لباب هدم نارح نانلوا عضو لوا هدضرا هجو شمردل ساکت مقلاخ |[

 ا د دشلوا هبمور هرکصی د هبک اطنا ه دعب نم ءاعنص هجندرآ قشمد هبقع ||
 ار دشا مالسلا هيلع حوت نب ماسن نقیلانبمور تنب ىه هیک اطفاًهنب دعو ||
 | راس ردرپ فیرش هلتباف هک اطذا هللا و ردیسهرشہه كنسهبناب هیک اطنا )|
 || نک اس« دناو ر دیبک لضف ندن انج راس كسودرف ىلضف كنا هروک روغن

 هعالسا لها امار دش لرو ه دثیدحرب وید ر دقلوا نک اس ه دروم ا تس, یوا ۳

 | یلص هلذلرادرس هنع هقایضر هدیعوا ه دنتفالخ نامز رع ترضح یعف
 ۲ تامز دەب بویلبا طض هیسانع ءاغلخ ها5 هما یب ی اما ها6 هدعب ردتشل ا |

eli 1 ۱۰ 
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 | بلحو صجو یاش تیالو ن درصم نولوط ن, دچا ه دنګ رات نیسچخ هنس

 || رومفن هرکص راکزور هجن ر دشذوقوا یسهبطخ بو دیا محفیبهیک اس طناو
 اان ناس یراوغلاونا هفودلارصات راکرخآ ر دشعاطض تولوا طلاسم یوزر

 |ازویکیا نکیا اح؛ دنرابناج احر بولک هنربغن دصوصخ وب قوس شاد

 || «دنن ابعش هل ایعب راو نیعیسو مسهنس ی دلک بودیا راغلا هلباولتا ناسکس |

 ]| هن امز ندالق نیدلا فیس ناطاس یدلیق عتفییدیک اسطنا هلغغلا لع هکر
 ا افر صم ندی اخ لاتبقاع یدربک هنتموکح تص كماکح دهن هعلک |
 | مور هبلاسطنا ی دنلیقرض هلبا دی دج عف هنن امز ن اخ میلس نا طاس

 || سوطرطلا ردن دنرارهش ناسارخ باردنا ردنکلم ولوصوانوارب هدستنالو
 || ناجوا رد هپارخالاعتردیس هلکسا لصج لها هکر دنصحرب « دنراک مو ریش
 | ید نوین انوپءامح نی دم عب اب هنت الو مور هنيا ر دن دنکلام ناه+رذا

 || ۰ دنلحاس كر هوردنکسا ر دقج هبصقر ن دنب مسنق دنج باب ر دعیاش |

 ]| ناسارخ سېغذاب ر دشا یدابآ دواد یبا نبا ر د هنیدمرب ندنبیستق دنج ||
 ااندنباو اچ ندای ردشللوا لع هنابصقو یرق ضعب ندنسحاون |

 هک رد ه بص قرب یسهلکسا تارف ن دنیرسنق د نج سالب ر دهبصقرپولهعلق
 || ی ر هعتما یدیار ررکه بک | رم هدام لوا راجت نالک ن دماش رادو ندر |
 کم کوی ال تنی دلا حالصرص الا كالم هك اتقو ى ديارار دلبا ندرت ل وا « دادفبا

 د س



 تر
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 ES شېجرا ردهزوکرب هدنسو.ونج هیلببشارهد 0 ر دلیدرا
 ردراوغاطرب مان نالیس هدنسب رغر درهشرب ۰ دن اجاب رذآ لب درا ن دنت اصق
 تودیا اد هال رک ه دنا یراهاش لس ھت اط س الزق ه دلس درا !الحو

 ردرلشع ادصقف بر عیب او ی و 1

 شومو القیلاقو موزانزراو . شیجراو سیلدیو طالخا هاو
 یرامرسو نیدوو یرکرو ناطسوو ناوو صراقو درحرانو فا
 ناه:رذآ دیمرا ر دکلام یکیدشا ایحا ناورشون ههاوقرکعلا هان

 هده ملف لوا نس هنارخ ناخوک اله هکر دعقاو بی رق هیالت رب ز دن د دالبا

 هکر دیسهبصق نیوجرا رازا یدیاراو یسک داتعا هننناصح بودیا ظفح
 0 2 یراذکهر ندن اجارح لانعا دان ارتسا ردن دن هش ناسارخ |[

 نکیای ارةسا یدقممساردرهشرپ هدر وباشنن "او نارفسا ردهیصقریا
 درهم ءاضب دخاروغاب توارط کن ر دشموق نفل ن ایرهمیرسک |

 رد هدد ام ن اس هزاره ودن دنرارهش ناسارخ . نارفتسا د

 هطیح ع« دل دنا برع . هیلیشا رده صقر هدن اتسراعط رنک

 لها هک دیسولبارط رط ماش یهدصج لحاوس سلبارط ر ده تدمر برق |

 رد هدشنالو 0 هکاطنا ردراشیا حق هد هن اتسو نیئاغو نام هنس مالسا

 دوسا ,هنو یصاعر هن ردشعااتب سوحایطذ!نالوا مور كلم هرکصندردنکسا ا

 بلحو و دنوف دمه دنا ر اس بیح ترضحو راردپا ن ان رج هدنراک لازا

1 

 جو ناصرو كولدو نرتو هک اطتا یس هرو هشم نیادم كنس هبحان

 بويوعبلا نکسشل رز ادّقمررب هر ره دتشرا نوراهردرلر هش سرونواا

 ردلخاد اک ان ریت هروکو نم "هروک هکر دمصاوع ی جسأ كن هلج و هدنزرا ها 3

 هنامسجو یدحا هنس ی دلوا یلوتسم هسدبالو بلح ییورروففت رک اتو |
 بسا بنا كاع ن امزینش فا ی دل وب نیس یغیدلوا بارخ هک اطنا اه دنراتا

 اه ن سو نیعف راو در الو ةن حا یدلف تراع فس و نیدلا ح الص :

E EEN2 ی دلئروق ن داش قد الع هرکص ندلب  
 یروسربن دشاط ییاص ی دلو زابتما مات رم مد هلا ی حرب ےظعیکیا

i Eهدن دادع شعلا زوبحوا یورب و دن و  
 ۱ | رد ا )ر اا ىق یروب فش یم فن اط ول ريش

 £4 هیدم ین
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 هک ميارا میلان لصف #
 نيحاسملا نيب هکر دج“ رف عب رو حرفز کس زویکنا كم چ وا لوط ليلقا وپ
 نکس نواز وب یصع هک ه تن ر دهر ف ن یکیا ناسکسزوبتر د یتوافت
 هد رم لحاس هدشنالو ناردنزام هکر دنوکسدا یرب ن دنرارهش رده رف تلو

 ر دت یاپ كرکبراد دمآ ر دییاش هرزوا قلوا یسهلکسا ناجرجو عقاو
 هکر دن دشاط هایسسنجرب یروسو رد روهشم ی اتم كنس هعلقو روم یرهش
 هدنا ردنژام لمآ ردیاربذپرمض ینا نازورف شف | هنو ر دیارث ان دی دح ه
 ردلمایدا جد لنهصقر « دنسب رع كیوصضحو ردرهشرب كجو. ندن ورق

 لزمر هنودج- لت ندنا هک ر د هلک ارپ بات هنمرا تیالو هدنراک ماش یب سانا

 نکیآ شلوا ب تا رخ سانا ن الوارک ذ ر دقانوقيکیا همس هب عو هصارع هوکو

 « دن رمصع ناخ دامو ناخ میلسو ناخ نایلس ناطلس ن دن ابنا نیطالس

 نینامت هنس یدیالبلج ید یتمهیک یتماق لب وط ءاشاپ دم نالوا ظعاربز و
 ید س هعلقو یدلیقریمعت هلن راع یلاعرب نب رارهش سابا هدنزا-_ هی ابعسلو

 ر دهساکسا ر وہ در الاس یدر در وک ندی رم بناح نیس همزال عیجج بورب ريد ا

 تن رقاک او ردشع انب م الملا هلع حوت نب ٹفا ن نادان نب سابا ۰ دناذ دح

 : رد شاب نضج ما نوت هی نساهاقا اس کر دار یک 5

 رد هوآ ید یعسارب ها زردیراکب هیردنکسا هح لوا رار دیا طلع هماع الاح

 || هد تالو ناهفصا تانک هکر دهبصفرب ٠ دنن ایم نادمه هلبا یرهش یر
 | ردهش دمر ه هدنکنا عاط ه دنن ایه ناحرو نیوزق رها ردیدآ كهز هر

 | دروامو در وااو دروسا ر درهبای ا ید كن هبصقر هدن اهفصا اونو

 دشرا نوراه رد هدتنمرا د الب هب دا ر دن درا رهش ناسارخ رار ید جد

 اش امزق رددشوکرفاو یدولو نوبل هدنراک ین وص نوڪ“ و ر دنشعا ۳

 0 دمالعا باک رقم رقم تیز ام

۱ 

 ا E نبع جرا ۳۹ a او دب دم
 د شر مداخ هدنزاشا هرامو ن یھی هسدس هرزوا یقیدزاب یوجتوقاب ردعقاو

 نکنآشلاق ماء اتى <U e ردمیاش یعیدلر هاب هلی |یلا یر حرف نا_يلس وا نالوا

 روز رهش دالب ليزا ر دشلوارپ ذپ ماجتا ه دنن امز دبشر لو دم
 | كنب رهشو ردراو یسەملق هدیلاع لتر هکر درهشرپ بب رق هلصوم « دنس هدعاق|

 | وی م وو دکر

( 5 

 مس رو



 ۱ ۲ بم تا هدرصم تنالو ۳ ردرهشرب

 هروّهیط ه دسراف ناب ز نادم و تا سا رعت هللا نالو E - تنا هنأ

 ۱ ندننکررپ هکر د هدنا یر کن اونا بولوا مقاو هدنالو قاع ردرهشی ءرلكدندا

 : ردعارد ناسکس ماع کلک سکو باما ردعارذ سد ناسفعط یوزوا دیعرا او هس ر |

هیارخرب ه دنن اب مزلق س هدزاتس ع>لحاس نیما
 1 | ی بیعش ترضح هکر د هنیدم 

 | یکی یمسا كن هلق نالوا زکه دنا ندم رد شعاروهط هدنا مالمسلا هيلع |[ ۱

۱ هکر دهنیدم روه ثمر Xk بر هد لک یا وا هک صد 0
 

 1 دنشروم کو هو و دل هاست :

 عياش دن ارهم طش عقاو « دنیالو ناسارخ نار کم ردرپ روهشمر هدسالو

 ۱ هدضهف صع نیورع ردرهش ی دفرب« دل ییرع فنع و
 | هدطسوا دعص طوافم یدیشعا ان طا طاق ل دنندنا تولواتارخ |[

 : | هددیعص دوب ببصح ن ةينم رد فاو هفشا ندطویسا 7

 | نیادم كل دنه ن ات لوم ردهرفاو یماوجو سرادمو یراماج ردذیصقرا :

EO RR E.1 اأ هدهیغ رفا 2ف  

 || هلا دبع یدهم یرالعا دج كنویمطاف ءافلخ هکر دهبصقرب مقاو هد رشلحاس |[

 ردسهلکسا كن احرا هکر درهشرب ندن اتسز وخ نا ورهم رنا ادحا :

 1 دام هصق « دنسالو هزرع دوم ردرهشرب هدناهفصا اوت دیم

 || تبسذ اک ای دنیم نسل اوبا یریزو كني ونزغ دوج ناطلس رد هیرقر|
 ۱3 ۱ E PRT ندش اجیمق تدرا یلبا ین
 1 هرم رب ذی دل یی وص هدتنناح عاص هکر درهشرب عبا هیدیقب رفا تز رمن]۶

 || روشی راق هن رپ رب یزوص «دکنسکیآ بولوا یخ د هربحم رب خام ه د_لوصو
 | ددفجهصقرهدنیالو قاع هنا زالواریذپ ریغن یمعط هک الاح|/

 لا ره«دنسالو قارع تالار ردن دن بصق سراف تدالو ناح دیو

 0 و طساو ر دن دنرا رهش قارع یدوب ناوره ر د رهشرپ بب رد ه زص رص

 1 الو نامرک, ره ره رد شم ان فس وبن جاحر دن دقارع تافاضمچدوب | :

 هدادغ و هرمصت دنه هعتما نیغلوا یسهلکساو ریعم ءاراجت هکر د هریک هی دما[

 ۱ نامرکلاو ن اهذصالا نيب هدسنس هر وکر عطصا ا دز رولک ندنا ار کا |

 ردشعلوا قطا در وخ درب کا ا وو درهشرب شاوا عقاو
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 رد یهشرب ندصر اف داللت هدنس هر وکرططصا ح رهق رد لوا مفاو

 ام دم ردرهش روهشمرب بب رف هزاریش «دفیالو سراف یخدوب دابآ زوریف
 رادمانرب هدشیالو دبعصمویف یدفوادانآ زوربف ندهرکص یدیاروخیمسا
 هر دات هلفاوساو سرادمو تاعاسج بوک فسوب رهن ندنخا هکر ددبصق

 نب رق یب یکم اش قشمد هکردرهشرپ ندنت افاضم هیقب رفا سباق ردرهد
 هس داف ردهلاشم اک اهداغاو توارطو هداوهو بآ تفاطا هک ی نع ردرهد
 هرهاو ردشلوا عقاو هد هيدا رب هلا هرتسخو قار وخ ردن دنا.صققارع

 ام دم ر دریک هش نالوا ی۶ ود ا دلا ما بولوارضم تالو تش یا

 هرهاق هجا وف رایضعت یدیاهرهاط نیناسد هرهاق عضوم نکیاروم* طا طف
 موق ارق رد هبصقرن دنل اسعا هیقیرفا هج اطرق رد هدنسبقرش كابن طش
 ردراشلک هديا نکع هدنفارطاو هدنا لوغم نیطالس هکردرهشرب هدن اتسکرتیاصقا
 رصف رده دمر * دنس اوت د_:هرأدرف رد هنصۆر ندزاوها بوقرق

 ر دن دنن افاضم ییالو فاع ر دشعوا تسن هبیزارف ةرببه نیدیزب هربهنیا
 هل دنحو روس ر دیقاو هدنراک سراف  بولوا ندنرهش نی رع فنطق
 هدنلباقم هیشیرفا هصفق ردلوب تالنوکی یا هیاس تخت یاپ بولواروم#
 هدشالو ندرا مزا ردص وصخاک | یوصحیثسد هدب رفمراددو رد رهشرپ

 ردشل وا قرغ هدیلاوحلوا نوعرف ردعقاو هدنع یب لحاس هکر دهبصقر
 هدنربعم دنسو « دندودح دسنهراهدنق ردشتلوا تسناک | یدمزاق مو
 هک اصوصخ ردندند الب هی رفا ناورق رد شا انب ردنکسا ینا هکر درهشرب
 لاعا رد رهشر « ده اش لحاس هرز اسو ردشعلوا اس د هبع السا تاود

 ندنابماب لاا هدناتسلباز لباک رد داوا دع ندنب رک نیادمو ندنیطساف
 ردرهش وب رب یسهلکسا ل دنه ردشع انب نانیفن لب الهم نب لباک
 رد هر کۀ نب دمر هدنس هروک ر وباشنو زراک ردرهشر هدننیالو سراف نزراک

 هعلق ر وه شمر دکل لب کف رد دے لمر هدشالو سراف ناکرک

 قارع رازلک ر دعفاو هدنا قیرشربف را یطرفعح ترضح هکر د هبصقو
 قا ع هفو ڪڪ رد هریک هلق داف هکر د هسصق ر وهشمر هدشالو

 تارب « دنلباقم هک یعد ر د«دنا نی شرب كن ىلع ماما ترضح رد دباو
 افو یب قلخ ر د هیارخ الاح هفوک اما رد دنس هبصق فج نالوا نیقب ینادیم
 یمهنسن یرع ندا ربا هاش هنب راقدلواراکعس هدنفح ناس ماماو رادعو

 ةاو هدنسرغ تن رهن هل ردهیرف مان هي ر ندنلاعا لرکبام ردقوب
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 || حالص تالم نس هعلق اما ردرفاو ین اتسب و غابو ییوصراقا رد هبصقو هملقر|آ
 | نالقسع رد شا رمت ریکریمارپ مان هماسا نب ىلع ندنس ایا یب وا نیدلا|ا
 اأ یزاغهسجن تاقوا هدنا ددیرق حرف جوا هب هر بولوا ندن را رهش نيط لف ||
 نيو | نمط هی او تدابع قالب شه لوف تەب قالی رپ قوا ادا دیلاوتما[

 ۱ تاقواو ۱ eu هر ارسال و ن نیس هنس ۱

 | دحاسمو یدنلف هدهاشم هبارخ یرهشنکل یدلوا سیم تدا ع هسچ |[

 | هدزاوها مرکمرکسع یدنلوب ید دب اعم جاقر هیالوا "هلبقیرلبا رح هدنس هبارخ |
 || هدن آ نامز هصن بونوفزی زعنب مرکم ند هنوعجی نکبآ هی رڈ امدقم رد هبصةر |
 ندهاش لح اوس Se ردشلر و مان وید مرکمرکسع نیک ا ریمل ب ودیا تماقا 1

 |اروک ذع هرز وا قل وا یسهلکسا كني رهش دسفصو روهشم هلکعد اکع لحاس |
 ۱ ارمکع رد هبارخ الاس یدیا ره ش یطعرب هد اس نامز اما رد هسصورپ :

 هد یصمرادد سش نیع ردهشوکربهدیر اک لحد ندنن اصق كس الو قارعاا

 ما هی رطم رد هبارخ ابلاح اما شعا یرهش كنوعرف اف اسهکر دیعسا كعفومرپ :

 || شمازغ ر ولوا لصاح هدرابداولوا نا لب نهد ابزکا ردییرق هفورعم هب رق |
 |ههزغ ردصقاو هدنرزوا یرللوب كن ادوس دالب رد ره شر, هدنرلتمس هم رفا ||
 || را شاو راهزاو نیا اما ر دیس هلکسا دنه هکر د هبصقرب ندناتسلباز][

 ||تاتسو عابیارطا ردندنرارهش نیطسلف هزغ ردفوب تبا هنی راتاو |
 ا درع رغ ترضح رد هبصفر نالا دهم یرهلق و ناکرالا دیشم یس هعاقو||
 || دنا یراترضح یتذاش ماماو رد هدنا یربق كفانم دبعن مشاه یراوکرزب دخ
 ناکش هبصقيکنا بوقا رهن رپ ندنس هنروا ردنداصقا برضم ساذ ردشغا دلوت|
 : هدنامز نیش هک الاخ ردقوب ل هوم یک هد رام اح لوا رد تم رتسوک ۱

 ||امرف ردشلتوف ساق یانردشهاوب اجرب نکرولیزاق یرب لمنو ردشعلوا نادخا ||

 || كسونیلاج هحجلوق رایضب هک هجرک آ رد هیارخ لعفلایو رد هدربصمرابد لحاوس ا
 راد طاطسف ردنوفدم هد هبن اطلس هکردوب ی هكا کل رریدردهدن !یربقاا

 ۱ انب صاع نور عی ر شمر زو كونع ه هللا ی صر هی فرد هر دح هني دمر هد یصم
 ىد لوا حةرصم تبالو هد امز هنع هللایضر یع ترضح ردشمردتبا
 نادانا طاق « نگاه ات ] و یرصقف كے ه دنا طا طس

 ۱ سص» ا یاب تیک هزولط ندا كلمات ندرصم لولم یدسلقاا

 هدنراک هلسح د ردندنکل شر مد سخ کد هد هیص بف لا
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 دصقر هدشالو سراف دوب رشس رد هر وکر لادیدش هلتی اغ اما ردید
 بولوا ىعسا كصخشرب نون را ردندنلاعا ماش قشمد نونرا فیقش رد_ةج |

 كيوش رد یعسا ك هءلقرب ه دالحاسروصیخد فیعشرب ر دشا: تیس اک |

 رد هبصقرب هع ص یسهصاقو هرفاو قیادحو نال « دتبام ماش هژ زاعح

 | بودیا انب میسق ن, دم ىع نا كغ سوب نب حاعح رد هدنیالو س راف زاربش |[
 0 یدعس شا ارهشلا يطق رد_شموق زارمشنمان هساکعا هبت هدسا فوج
 || یساوهو شک رلشلوا دل وتم هدنا یزارمش طفاح هجاوخ ارق زار فشاکو :

 | رد هصق رندن اف اضم ماش نار وح دحرص ردش رش هاکتهزن رب فیطل

 هدشنالو قاع رصرص ردراو یس هاب و خابرفاو و یس هلق عذترمرب|[
 ۱ ناعیح ندنارفر بولوا مفقاو هدنرزوآ یر وب داد غب جاچ کرد هن دعر

 !|یروممیقیادحو یروس ردندنرارهش هبقبرذا شفافص ردیلوا ل زوصا"
 كحوبب رب فرشم هبهیربط "رح هدنناالوندرا تفص ردر میر وذوم هک اوقو ||
 | نسحا بواوا دومی ات امز قو اکسزکا ردشلوا عقاو هدعیفر لئرب هکر د هبصق :
 اأ ردشعلوا دص رطن هیر هک كالس هکر هک نولمنالوآ طاس و شارف ||
 یرهگاب و یراغابو رد رب لزم ج وا بیام هل ماشیشمدر ونلشا ههتفص سغ |
 دیس هقوج سنجرب ام کو صیخر كروب زءرهشو ردعقاو هدلبجنماد||
 || كنولجم هدنسفرش روغ لج ردن دنر رهش ندرا جد وب تلص ردمیاش ||
 هدنلحاوس قشمد روص ردر اکتمین ام رو رذاو یمهویم رد هدنسسرع ۱
 | نوصح نسحایم هعلق ردشع وخ ندنا یرثکآ كنانوبءانکح هکرد هبصقر ||
 قشمدلحاوسیتدوب ادیص ردنویعلار وطنم هلتن اتم هدا رد لحاسیس هلقو ۱
 | نیسط رواوارفاو یت اتان اسو یشماق کٹر دہ داب یل هعلقرب هدماش |
 هنب رب و ی لک سبط هنیرپردسسط یکی هدنرهبرب ناهفصاو ر وباشن ندناتسهف |!
 | سلبارط درب ردندنرا رهش هبعب رفا ترعسلیارط روتلوا قالطا ناس سط
 یحدهدنا یاص حاجز ردعبات هدب رج ندتناصق هیس رفا ارط ردراو ماش :

 | یسب-رک كنتکلم هقرب انیلط رولبروتک هب هیر دنکسا یعاتم صعب رونلشیا |!
 || زاوها هلطساو ردن دنراهبصق ناتسزوخ ببط ردیس هسلکسا كف ارطا لواو|!
 ۲۱ «دنلحاسسراف رد هصر « دقارع تالو نادایع ردمقاو هدنسام |

 اا رولیراو ده طو ه اس ندنا هکر دغاطرب ضراع ردلزه قم رب هب هرم :

 أه د الو ندرا نول رد هبصقرپ ه درصم تبإلو « دنسبلاع" سلب هيس ابع ||
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 هدنسهروک زا وها نمره مراد رد ههصر نی e لوت الازد رد هقطا

 یراف نالسقح ردرهشر عفا و هدننیالو سراف ہا وقرل رض ەد و مبان هب تسزوخ :

 : ین ایصق هع EE ES هنوا ن دن اتسم چد لرد ر دیدنآ یراترضح |

 اند رس ےم لحاوس دیشر ردندزاوها لحاوس *روک ضرا قانسر ردلعم|ا
 || رد رهشرب مب اش کودیا هدرپ یودساکود هلام رم كلنو مفاو هدایت یپرغ
 |ءافلخ هکرد هتیدمربهدنوارق صاوخ هدافر رونلواقالطاید هبنمرا اک !تح

 [ هنس هعدق هنیدمردندنیطساف هلمر اعا تماقا هدرهش لوالوا تن هطاف
 ادب رقوراریدیخداح را اعر ردشفلوا قالطا هلمر ند هرکص یدزرید دلا

 | یرهشوبالوا مالسلا هیلع نون نب عشوب ترضحردرهشر رولوا قالطانیرابا
 ۰ ا ود نخ د هنسوزدراویلاقم تبریک دنا دا
 ضب ردبنالو هنر < نا انار رد هصقر یاو دک یرهش بلح عباب

 : روس ردندنناص ناتصهس ۸ رز ردن دلا بو دیار مقاصد

o 

 : درز ردر ردم ق ورم صقرب هد ل ر اذص بوقعت ماو طم ةعلقو ىدنحو ||

 || ریارج هدنس هدسعاق نارق دالب هلیوز رد رهش روهشمرپ ندنامرک "یحاوت|/
 نوتیز رد هدادوس فرمت تح هک دوس هحاما رد ر فطار هاسو لَ

 ا رد هصفر هداصقا برغ الس رد هدم روهشمرب ندراهلکسا نیض |[
 1 راعشاردرهشرپ هدنسام زارش هليا سراف ناتسرو رس ردقوب تاپ هنشت ادحو |[

 ٤ زد دن مر هدد ر < نا ارهمر هم  دش الو دنس ناس ورس ردرفاو یراغاو

 || هویمرپ ندنرارهش نانسی ناو رش ردرهشرهدب رغ كلاس لثاوا ترس(
 ۱| هلطدس رد هدنیبام ناو رق هلترهش ندطسوا بغ فیطس رد هبصذ هناخا

 | هیدهم هدسم» ردندن_ ادم نالوا یتخن یاپ لکلام لوا ییدق ندنرا رهش هیقی رفا
 || تسبجرج نالوا مو ر كلم مالسالانامز لبق ردشلو تن یاپ سنون هرکصیخد

 لاهرکص هص راف تبالو نامزرپ ردن دنناف اضمزاوها لسنس یدیا یرهش |

 ارد هعدق هدلب رب هدتسنام هف وکه لیا دادغب سوس ردشغلوا قالا هن اتسزوخ ||
 || نافوطلادعب یروساما رد هدناینی رق كنب رلیرمضح مالسلا هیلع ی لابناد

 برغم ءاصفا حد سوسرب ردروس یتودپ اب مالسلا هيلع حوت ن ماس نب سوس ||
 ااف اوس ردهدنسحاوت ناتسزوخاما ردندزاوها امی رالا قوس ردندتنابصق
 || ندنرارهش نامرک ناجربس رد هبصقرب هدنلحاسسراف ص هنپ ندننالو سراف
 ۱ E رەب رف هراپ هشت هدندالوسراف E رد ده هندمراا

 چ رددا ۲



 زا لراخ رارید یدیایهاکرارق كرذنه نب نات کرد هدنا نن روخرصق قحا |

 : ر رو ردشلک هرهش بولوا هرعقتم نوبع ندنا هلا ناب یج بوکیرب هل ره مان 9

۱ N : 
 |آرکتلا هاناما ردشت اربمنو مبسوت هلودلا فیس هدعب یدیاراو قجناولکد هب رق |
 || تادسحاو ریمل هلودلالبش هد نی رات هام راو نیعب راو سجخ هنس هه لوق ||
 || زاوها هليا هرمصب ید هل حرب و ردشلوا یرفصلا هفوک ید یعارب ردشع ||

 | ځد كنهریک هب رقرب هدنب رق لصوم هنی و ردروهشم هلیر "هلح رد راو هدنتیبام||
 ]| هب هفوکییح ردن دن را رهش قاع دوب اضیلا ةبسخ ردقارملا یب ؛هلح یتا |
 | هنسایصخ سبعلا ها نیرذنء یدیارومعم هدتیلهاج نامز ردنیقب رف

 لارلیضب و ردشمردتیادابنپ ههظع سباک بودیاریمعت نیفلوب رغظ ند هبصفوب |
 | سراف یصرایضعت و ر دعقأو « دعضوم كنا هصق یرلکدیدق الاح هل وقاا
 ۱ !هدلحگرب بودا تع رع هن اسارخ ندم عین هكر دلوقنعدوب راربد یدیا هدن راک ۱

 /اروق هربخ ییمان بو ریدتیا اپ هبصقرب هدنآیمنری رانوف هلا ہک بولوا ريم |

 یی و د م د ا

 | ودلراقیج واول هدنرهشو ردعقاو هدنب رف ناداسبع هکرد هر زجرب هدسراف ر |
 ||اک ا نیرفاسوراجن کا ردشانبدخد اوقناخردهدننالو نیصاسنخ ردمیاش ||
 | نب نامنو ردیدآك ب هیرفرپ هدنتمس حبو ردرهنرب هد هفوکض را ننروځ رد رالصاو |
 |اددرهشر هدن اتسم شاوخ ردیعایخد رصق یغودپ اب نوچ اروکم ارهبرذنم] |
 داوت راو ق دنخو روس هدنن افاضسراف درطاراد ردراو ی اور بآ فیطار و :

 | ند دوساورضخاو رفصاو رجاو ضیا حم هدنسبحاون ردرهشر را دوف یهایم |
 || یاب قشمد ررمتلبا ملم هسکل ام فارطا ار اپ وا یلابج لوا ردرادیدپ یراغاط |

 || کپ ردیسب رب كن هلضفهنانجنالوا ندهیضرا ناهز تم ردماش تالو تخت |
 || کر دماش نشهد یلضةم لاو یسېج د رذ كدقرمس دعصو هر منو ناوب بش |

 || قشمد هطوغ هب ینمارا نالوا لّمْیضا ر و قیادحو راهشا نالوا لصنم اک |||
 | یدو هدعب بوقیح ندنتلا كن هسسبنکم ان هذ یراهنا !رهشوب و ردشانبد||

 | ردراد فه صح ندرپ جواینا هک رد راو توب ضعب ردشتاوا یسفن هنس هناخ ۱

 ۱ قاضا هدنکودیا ندلاعرد اون ردشعاوا لیصقت هدنلګ دوخ یس هيما عماج ح

 || لکوتم اساس رد هروسم هنیدمرپ ندرصم راد لحاوس طاسیمد ردریقم ما

 اردشلوا بارخ هدنخت رات هب اسو نیعب راو نامت هنسس هرکصنکیشع اب هغیلخ |
 | یندا دیعص طونسمو یدیا هنیدم مظعریاصباس ردندنل رهشزاوها قروو |

 || هدلبرب ه دنب ونج كن هيردنکسا ر وهنمو رد هشوک هحه*وخ یلبخ ردن دنن ابصف ||
 نن س
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 نوت ردهرثاکنمیت اعارزو هرفاو یتالغهکرد هیدف*هلبلج ؛نیدمرب ردقاوا
 یناص ی زاب ر دلخاد هش الو سراف رد« دنت ایم هراح *ضارا هل اف ر د هصقرب

 || رد رفاویسامرخو یرکس بصق ردندن را رهش نان-هزوشیح ردد رک
 ردراو یتوزوا قانوقرب نيز هکر د هری رجرب هدنلبافمهبشب رفاهدموز یی هیرح
 بیب زو تیزیح رولیک هلبار لک هکردربعمقیضعر ین ایمر و یحهلکنا اما
 ناخ ناہلس ناطلس موحرح رولیکج ندنا هکلاع یهدبلاولوا حافتو
 ینآدوبفرارج هدنخ رات هنس هدنندامس نامز نا مغلاو هج را هيلع

 كراسک اخرافک یدراو هیهرب رج لوا هلبن افدرکشل نیافس هراپ ز وپ یکیا اشاب هل
 هرب رانوط نالوا رادرمس ند احر بولا یز هغ رداّقو هحراپهدانژ ند هراب ىلا

 بودیا رسا یراهتشا دنلب رجاف نالو! یت ادوق هتسم ر رحو یزادهان نیل ما

 || دنس رف كن هلجد هد بالو یا عاب ارج رج یدلوپ سر تسد هعانغیلک |[
 اا ەدبات ملقا ردن د رازج مفاو دطب رب تادلاس ارارج رد هبصقرب عقاو ||

 اا ردعفاو هدنیمز را دیدش هلباتردرهشرب ندن را هلکساسراف هیانج ردشلزاید

 || ترارحیرنک | هلرهشلوا الاح رد شعاوا تسن اک !قیدنز"ییانج دیعسوباو
 | لراغص بوقعت كلم ردندتنادمزاوها روبان د نح ردشلوابارخ ندناتسدات

 رد هشوکل وذبم یس امرخو لو یراکعاو هک اوف اما ردرهش نالوا یرارم

 || لولم رد هنیدم هاکتهزتیلبخ ندندعاوق یکلم سرا ندنس هر وکریشور اروج
 نامرک تسفربخ ردشموفدانازو ربسفیعسآكروب هلو دلادضع ند هیوب لآ

 هدا زم تردراجت بولوا 2 هدوپ یراسجت ناسارخو ناتس-ردندنرا رهش
 || ندنوب ردرهشرب لصتم هالب ندن اسارخ نیادم تاناحزوح رارراو هزمره

 1 هدنننالو زا رح راربد ناج زوجیندهرهیحانرب هدن اسارخ *روکًادعام

 | كنسکبآ هصلوق نلوم نادبلا عوقن اما رد هبصقر نیف ل مر, هیارقلا یداو
 || نالوا قدصام + داول ابرضصل اوباجنیذلا دون و # ردم شب نيام
 || لاج هجبجوم یم رکن ٭ نیهراف انوی لابا نم نوتعنو ٭ تح ردرابد
 !|سراف هراع نانصح ردشمزا ویدرد هدنا یژهناخ نالو وا هدا

 هدر ام فاطاا نصح رد فاو هد ع لحاساصوصخ رد هدشالو

 اا ردا ظفح هد هسلقرب اطاینحا یر ەن رخ یوم كالو لوا هکر د هبیصرب

 كجوير ندعد-ق رد هصقر هدننشام دف وک هلا دادغن بياو قاع هلح |

 2 قوا اد 2
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 داف:عایفدم كن ی سبع ترضح هک نعد یدردپ ای هماخ ۵ -سنکهدراتنالوا |

 | بو ریدتیا بارخ یب هر” بوریدقب یس دقلا تیب و یدتیا نادابآ ایظعت ہلکا |
 وید نوسکو د اک | سو دنرپ وس سکر ه بودی نیبعن هلب رم ینلح ءافج هیادوهم |
 یدلبا حف نی رش سدق هنع هللا ینمر رع ترضح هکش ام ز لوشاما یدلبارطا |
 || هدعب یدربدتبا ربهطن هاکم سوک لحم كل هرهص راهن دک ض ەب ندفوقو "یلاها |

 زا كع یاش جاج رب ز نب هلادبع كالا دبع نب دبلو ند هيما غ ءافلخ ||

 : یهللاء:رعصو یسدمم تدب هلکعا ف وخ وید هکح هي ودنکی فال خ بو دیآ |

 1 ندکدردتبا مه طتو نیبزتیشاک و ریذبلد تراع هرز وایعدق ساساو رب ||
 كلو عنه ندفی رم عح ییاخو ی دلبا ترت لح رر هنم اب انا تاماقم یرمع :

 | هنمانرمشحم هبقو هلسلس هبقو ناریم هبفو جارمم هبف يح ىدلبا ببغرب هنت راز
 || بویه راو هی هک اجح هک ات یدزتسوک هددعتم بابق بودیا رابتعا هب هشوکررپ ||
  للادبعو ردیلبو رهبتشا یهللا لوسر لآ لئا ضفو دی افتکا هلسدق تراب ذأ |

 | هدنکح تح كناوسلاو هبمای ءافلخ اعاد راهمعوطقالوق هننوعد لرب ز نیا
 | نیت اسب نالوا عقاو هدایرد لحاس ندنن افاضم ماشقشمد توریب راهلوااا

 1 تا رههدنس هدعاق روع لاح ه وک هرورب رد هبیصرب عياش هلنیحأب رو راهتاو

 ۱ هک اوف ازوحواهدن افوارنک اندنرل رهش ندرا ناسب ردهیدمرهدتسام هنو رغو ||
 | نال هجرکا ردهدننیالوسراف اض رد هبصق هش و ذرب قالو یراماوا

 هلک روک ند هدصت هقاسم تولوا ضا یس هعلق اماخ رد كن اشن یدا هدمگ

 || یراترضح یوا یضاف نیرصتما ةوسا نی مغل ادع ىح ودشاداضیب ||
 : ع وقویرلعاط د>انهص هدنفرطر هکر دهنیدمرب عقاو هداصق ترش الوات ردندنا

 || ندنیدم لاو رد هشربیهاک لزبسهکبآ باعا هدنس هیداب ماشلوت ردشلوب ||
 ا | ردعقاو هدنلباقم نیدم هلطابو ردشاردنوکریمغیب هرانون مالسلا هرلع بیعش ||

 || كلم يح ردراو یریک رهنر هکر دهنیدم یرلکدید مشش ندنرارهش زاوها مسن |
 : لنفلخ ه ۲ هردو لوا هکر دشعاب حسن سه لیمو هنیرز وار لوار واش

 زا هجو هوة رايطءعبو رد « دنا یربق كلام نی« ربو هلوا بدبس هات ||
 | نی رتشش هدضرا هج و هل وق رایضعب رد_قوب رهش ع دق ندزبشش هدضرا |!

 زا كنم رب رد هنیدمو ندنریارجمصمرااد سدن رد شهرد ا اب س راف |

 أ شاس هلهحو رخآ یناکس ب ویلوایهاکتعار ز ال صا ردءقاو هنس روا ||

 | کر دلکش هرب نج مقاوهدلمر طسو ندنرل رهش هیعب رفا رز ون ردعیاشیراکدشبا

 || سنوت ردرفاو جد یمان خو یت اتسلک دلصاح هل اقسینبت اسب و یسامرخ

: 
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 || هدننسوا فسو راسته رهشو ردراو هعساو هو رکه دنفارطا هکردرهشرپ
 || مان جهارا دم هدنب ونج تعم ردن دن رهش نیطلف نوريج ٽيپ ردعقاو ||

 || كاللا مهیلع بوقعب و او هاربا ترضح هکر د راو هیرق وب ربا
 ]| نط ۳ e لوا ECE هعوج هدر دن آیرارازم نیرو تا

IR)ناسا کرد لش ید البا  Eاار دکمد مالسلا تس  

 ۱ هل و ردشلوا د٥ ه عص قالطا مرح ردنوم زو نویهص یا كنید ەم اما

 || هلا یب حون ترضح هکر دروطسم هد هربتعم بک عب رسا مش نیطسلف |8

 دسیا تاو یسو دک کت دلا ت تیصو هعاس یٰلعوا مالسلا هيلع

 ی كدا توش هليا نور کلم یشادنر د نالوا یهلا |

 و اهن یراربس هلحم نفره رل هدیکب ودیا ادتقا هی هک الم ندیا |

 ]| دز وا ودر وی ی رادجام دلاو نار وب نم ناوخا سو رل هدیا عضو هدن آیقوبا |
 | یدآ تولأت رابد راو هسدقم تب لس ایر قلا وشدب كل یک ال بودیا لع |

 : | هرب ن رو تم > توبات لوا یکن یفد کل الاف رایدتیا عضو هل بج هلق

 ٩ااما یدک ه:هاکرا و رق بولود حوت ماسو یدلوا ناشی بو رک |

 | كد هنب رع ءاهننا بودیار وعم یم السلا ةیرقو مشوا بولاق هدن آق و ریکلطم |[
 || رایتخا یدروک هلندابعو تعاط ی راک زورو یدلوا نک هد هبصق 0
 ]نانو بآ درج بور وکریا اک یتضاب رویدلیف ۷ تنا هلباد ها[

 || یسیعترضحو رارید ید میش محام هلع لوا رایضعب و یدننک هلی ریعش
 || قو وكلم هدنسسانرتک | هدکدتنا توبن یاوعد هلن ارههراهطا مالتسلا هيلع |[

 | ناور ۽ دادتما ا یکم تک یدیا راشعد نوا نها يڪ | ١

 |ترضح ردکنادخ تمکح رد شل وا لثم برض یت امارکراهظا سانلانب و
 مدآ توبات لوا هني صع نالوابولصم هنمان مالا هلع ع ص نب جسما

 | ىس دقملا تد هاکیداسع هلان و یدیشعا وا بلص « دلبج هلق یعودنلوا عضوا

 نیعلرصنلا تح نامز دعب یدپ ا م السلا اهملع دواد ن نايلس هللای الوا |

 هب یدتیا ترا- + سرو و نسب ؟ص ندقدناب نامز هج بودیا ب ارخ

 یدنلواریمعت هن هدعد یدلبا ب ارخ سو طط نالوا مور كالم هن هرئصتدت مزا

 ا یدلبق بلغت نکا كکولم یدنیمز ور نیطنطدف هک تر ٢
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 ٠  aبوردن  iهاله هد 0 دو رثو تا  eنیمدآ ۲ تافل ۳
 || زا ولناتسب و ولغاب ردند هی رفا هجاب یدلنید لباب هرهش لوا نیفلوا لیلبت هدنا
  ۱یجد هپ هروکرب هدسلدناو رد هجا ید ىع" كن هی رقرب هده ویقو رد هّصق

 و ندنسهتروا كنارهنرب هکرد هطسوتم هنیدمرپ ندناتسزوخ نایساپ ردشذوا اع
  ۱اا مر دن دنلاجا ماشقشمد سابا ردشمداو بیده بو ۱

 اا نامرک ریشدو ردهشوکيقوج قحاب رو ع رازمو نیناسب ردراو یس هعلق مان
  ۱سرافواسق هدنن اسل برع اد لربد یدرش اوکرلیضهب رد

 : تسبرولتیدیرساسب هدندسا رده رقهژارمش « هدکلکوس هکرد رهشرب مااتهنیالو

  0رکأو ینانعاو ل رد رهش لوس رپ "هدن راک ی رهن دنسودته هدشن الو نانیکس

 | «دقباسنامز اما ردهبصقرب هدب رع لئاوا هسفرب ردردان هدر رهشریخ یھکا وف |
 : ردابردیعسا هکر درمصص» هرهرو رد دوحوم یرابآ تابش ودلوار کر هش ۱

 را هقرب نیو ارب ولشاط هلی بو اب روسر اک | هدنتفالسخ نامز كلکوتم|#

 هدنندلم هیقیرفا هليا س صم هصقلا ۶# ردناولالا فلت ىس هر ا هک اما ردشاند|ا |
 هدنسدب رع كت هلحد هرمصد ردعد اش یسلکن دنا نکا ییارشوینار زر ۱

 هتلا یصر باط+ ان رع یتراع رنک اهکرد هبعالسا هتدمر ردهدنسقرش كن هلو[ |]

 || یک هلحرب هدنسهیرب تهج كنه رصب دب عو _ردشلواهدنرافب رش نامز هنع ۱
 |یرمصب زردیا ید هعاشم راررب و رارولآ رار ولوا مجج « دنا یموق بع هکر د|

 : نصب ر دراو جد یس دعوت نیت اسب و یس هعلقر در هش یعدقرب ندنسهروکن اروح ِ

 || هدننسوا وید نصب لع ردیکه بن اوجو فارطا هکر هدرپ لوشو ردندنرل رهشزاوها |]
  0یدنع ن اوا ردیدنرا رهش نام رک دنع رونلشا هديا امیج ردیا روهطیت راشآ

 || هفالذتاراد دادفب رد هصخدحروهثمر هدنتعسدادغب اب وقعب ردشعا دلوت هدنآ ِ

 هن او رشول ا تباور ردمداو هدنراک هلحد رج : رک دیطع رهشراا :

 هرکصندکد تا تد ناز هح ریدر ونکی صح مداش هل وقمرب هدننیالو قرش

 یک رب مان خب هکر کم لر وب نم یدانا احاوا هکی حر یدرواک ا یدادغب :

 | مان بودیا ریخت یقباسمسا یدرک ه رهش ہک نامهیدیایدعتعم لبخیدیاراو |
 || كد هث امز اههق یدندآ دار یتفصو داد عب یرهشو اکب هک قیمت یدوُ دادش :

 : ردعدقرهشیلیخرلد ریو ما وبد مالا دن دمرانا هرکص یدلام هزعسا لوا

  ar ۳ِر ردندنز) رهش دنس یراب ردقوب تیاچت هنسامرخ ردندن راهیصق فوخ

 کت رد تامل هدف نامرک 8 روا اا ۰ دنراک ن ارھم
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 ندم + ردنکسسا اخر ر دراو هلح رم فصنقو زوآ هکردراو

 || یکه دو راقوب امار دل ام الام هلبا رامناو هک اوقور اهزاونیت اسب ردندن اه متمنسحا |[
 || نکاس لب شب نجا ر دنکسا هرکصندقدلوا مات یساسنب كن هپ ردنکسا |[

 | ادد ریکر دنکسا نابب یرهشلوا هک یدلوا مولعم ندنفیدنلیق نا یعودلوا |(
 اند ط وا دعص نینزعشا ردشمالوارمعم را دةم لوا فوسلیف ردنکسا ار زا
 | هطابمد لصحم ردقوت تبابتهنس هع دق راعا ندلابماو هدا رد هضقرا|
 لدن ردپ رهشیمدق كتيالو سراف رحطصا ردیرمغ كن وعسا نالوا بب رق|[

 ی هقناط رج نس هیدقراثاو یاس ید لرتطصا یکی ران كيلعب و |
 ّ تن ی اج هوو هفح فاوم اما ردندررهش لوایوح هیوبس رۇ راد شعبا ٍ

 || یرهشرابهاب سعب یدیاناهابس هدنناسل چ ناهفصا تکلعیتیدپا نما
 : |هیدوج یر رد کیا ناهفصا زی فرات و ردندلح دالب یدیا كعد

 |أبودیا نوک اک ومش ی رادو سدقلا تن یصتلا تک رد قو رعم هاکعد |[

 ٤ وا هد هروکرب ره ر واتسور ید نوآ ردشمردشلر هدنا هدکد روتک

 ۱ عقانلارهاب عساو قلزوحوا روهشم ناهفصا اما ردررقم هزوم هی رف یرادمم

 ارال ضر و یم میخ ہکدتبا عج رکسع «رساک او السجلک ندعم |[
 || كن هيس ابع ءافلخ ردسعقاو هدنراک تارفرد هدضنالو قارع رابنا ردنکلع||
 | كن هبرقرب هدضتبالو ناج رج و ناتسزوخیدیا نکعم هدنا یدیا حاسفص هک وا ||
 | ءاصقا تاغا ردسثعاوا تسن اک | یرابناللع نسطاوا ردرابنا یمسا جد |
 ۱۱ رد هعدق ندشکایمهدننهجان رد هتدمرهدنسل افت نر د لبج هدب رغم

 || نیت اسب رد هروهشم ه اک عد هرج هنیدم رد هبصفرب ندطسوا دیعص انصنا |[
 | طسورد راو د یراقو یراب ردن دن رل رهش دنسیرنا ردقوب تیا هنعرازمو ||
 | ی عارب ردهوکرب ندن اتسزوخ زاوها رد ی رنا لات كرلنا رد هدنرزوا نارهه|
 1 ردشلندزاوها نوهعو دا. مالسلا هیلعح ون ماسی زاوهاردب رهشنویعجد ||

 ۱ : حس ندرلنا ری زانخو هدرف هکر د دوهب ةنیدم لوش هليا ردشانید یدزاوهاقوس ۱

 | لب ردعقاو  دنقی رطرصم جاج هدهزاقرچ لحاس هدبرعرب رجو ردشعلیف |
 هرکص ا5ز دلا هڏ | هدنا مالسلا هیلع مهار نرضح رد هدننالو قارع

 ۱ راتدنا یاس هدن |نینات شک ولع زددوجوم هبرقرب هدنرب الاح تولوا تارح 1

 ۱۰ هدلودلا صتخ ر ریطع دابو عدقرهش هل تهحره ردشعا اب لاتا ال وا ۱

 | فصاع عرراکدرک ترضح یدلیا اغ ےج راج د دو ورک کر د زوطش ۰

 # رو $
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 ۱ کون و ور ا ی دلبو لاطبا ی بوردو | 5

 ً تیارعاما یدلیفكاردا ستا كي رم ییعمط EE ءادعاو یدلیبا

 || تاذکراشلوب هدنر زواررک ن د هج رص لمت كنهرانم لوا هدرفح نیحهکر دهدنوب ||
 || راشلیق هدها شم هد_نسهقرا تناطرصرب شاکود ندساخ هدي را هرطنق لوا |
 | | صحم مسلط یسمالواراب هز هرطنق هلکود ندمیطل جاجز لف لج رادقم لوا | |
 اضرف راشتیا بیرخت هنر هنساسا بوی مهف ترس نکیا لبلد هنکو ودا ٍ

 : هلبا یلیم برد یتسام ش شع ارون روک ها ہع هسهیح یراک ودعندلو باسا!

 ۳ .صن و شعا زالوا لت اح هش ور هفاتسم دە نکا ليمز ويش كس

 : وب ی رها وقرا يضع و ردروط بم ی ها هدن رج

 | یدیارونب روک ر حو برطضم هبا یشخرد كن آرم لوا هدقدلوا یرلیکودعا[
 1 یدبا زالوا هدعاشم بارطضا لوا هدک دیر وک ب احا یک اماما :

 لجو ضا یترف هلج بولوا ماع هدلس زرا ا :

 ضا هکندیاشعلوا صا كوك هاب ۔ هزلب أهرهدنامزلوا و یدبآ ندسعح

 | هنی رهنکا را "دل لو هل وا رادوه ا هدنر زوا |!

۳۳ 

 ا هو

 ٤ | عرش لوا هي مت بیدار ون نی یرادقم لی 2 تن یشیاسا کم دنا

 1 AE ek رەت ها یدب E ياا > ه شب 5 روج وو ۰

 یدیاناش 2 اخ هدنامز رهلاحلک یلعاماف یدلوب صالخ یس هلح ر قحا :

 || یکیدنک « دنق |عطف ی درول اق هسقبج هرشط ےکر ه ہرکصن دق دنلوط نوکو
 | هد ابر د بل هلپا داع سوک همر ناب وج ان اوترب نوڪر ین افنا ی دیانمل# |[

 ها یدلوارادیدب لاج بحاص مخدرادوسکر یامزماش ا نکا ناکهولج

 || یدلراصاک | هلوق ید ناش یدکج هیودنک بولب راصهلبوچ هلب رزوسېک ||
 || یتیزک كراو ق مدقمندودنک یدراو هلس هننکسم كن اته راکت لوابویل ربا

 || ن رربخ بولوا ص الخ هلعب رطرپ هدعب یدلسب یتسهلجج كرەشلب وسیدللوبهدن
 : ر یذلک هب هه ردن کسا دلاخ نی قاطع رهامهدن ام لط نف هک اتفویدری و

 ٤ لعنالوا عقاو لو الا یحیدلیف صالخ قلخ ندنسهطراو اباق مدا بودیا

 || هب رجرب ندموقهدنتسام هردنکسا جلخ هلام یجبو رارید یدیا ل علوا مسلط



AS F%هک  

 ر ده بصقر هوا حس رف زکس نوا ند نن اج یسهیرب كنا هفصا ناتسورا
 لیميلا هنسهلکساهفاب کهدیمور یب لحاس ندنت افاضم نیط اف قورا |

 یروس هکر دورغوط هزاع> ندهلبق یدودح هسدقم ضرا ردرهشرپ بب رق |
 اأ ردهلخاد هدهسدعمضرا امام هیماش كلاماما) ردشعا لصفلاسج نيام |

 | كهف کهتن ردلوحأم هلروطلبج هسدقم ضرا هل وق دهاح تیاسهن |[
 || نی مسقو هدتباهنیط-لف ارا ر دن درات الو نیطلفو ندرا هحلوف ||

 یا فشو ترش قیلخ هکر دهبصقرب هروهشم هلکعد نر راج برق هدنلئاوا ||
 0 اصوصح ی هن اتلم یکلکوب هدنشالو دنس روزا ردرروهشم||
 4 هد رع ءاصوا یس | ردعواوهدنعا هر وه روس ا ٣ هدنتسوا نارهمرهن :

 || ییوص روغ بویلوا یی وص ولت اط هکرد هنیدءرب هدنبرق یحاوسال هدرب زود |

 : هک ژداما ردمس هلکسا تشک مع هصق و و رارحا ندنااهیج قلخ راردیاعج

 4 مرک | لوسر ترضح رد هب وضو هدنطو هر اط یدارب و ردیعسآ كن هرونم هنیدم و

 و نيل دودح دهل م مه کا نوا نده ذم فارطا لسو هلع یلاعت :

 3 رولوازت احر اکش ندناناوبح هنو ر وای .کح ندرلح اغا ردر شهر ٍ

 1 عیبسو هب عیرفو رخو ؛لدفو ردیرفلا "یداوهو رلاوذع رفلدنطا ةو داع ا
 1 راد لحاوس هير دیکضا ردلخاد هدنسفژ ک اروح ل ےک زر طاهزو هلامسو
 1 عارذ کت رو وب هنا اغ ناهح ماح ردع دوره شرب دنا مود رج درصد

 ییهراسنم لواو یرهشوپو یدیاعقاو هدا رد نايم هکیدیاراو یمهرانمرب ینوزو! |

 || قیادحو راماونیناسب هکر دراو یس هرب نجرب و یدیا میاشوید یدتاانب ردنکسا |
 هنی رانوک هعجج یساچآ نسب رب ردراویسومقترد كن روسو ردن نم هلباراعشاو ه

 ٩/۰ د نی روط بولوا مسلط هراء یراکدید ا ناهج ماجاما ردصوصخ |(
 ِ نکناد یب رب لم ز وی هجا راککنالکن دمور رم هکیدیاراو یس هنآ لح دیدحر |

 آن دلو یدیارونلوا ترشابم هنکرادت كنعفد یدیاروتیروکهدهن بیا لوا |
 1 رکعادعا "رمز ہدنن امز كنا نکل ىدیاا-م لو« ل د هتفالخ كل لادبع ۰

 وا رد ماما هدوهب یوب نينرقلاوذ ر دنکسا هلا بوديا الا هي هليحو |
 ا داوارف لاوما هدسیلو وید رد راو یزونک وب هدنتلا ادعام ند نغیدلوا

 اا هذتل ا هكراب دتنا مادقا ولکد لوش رابدتسا تزاجاهفمزاف نلع بودا ضرع |

 علا بولم هفيلخ لوا مرچ رلف رابدربو دا عتعا هل هدیلو هنسلوا زکولریک |
 | رخال اب یدر دتا رفح یتبب د كن هر انموی د مل هلو زب ی زونک ج هل وبران |

a 

 ڍڳ بوردو ۶
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 ای ضع اماردلفسا قیقع هوا ندناو ردا الور دم
 || هدن دودح مهراد بادیغ ردهدهماپت روغجد قیتعر و ردهدهمام ضراع

 : هراب جافر هدشالو زاعح عرف ردعقاو هدنسهلکسا كنب ران ردهندمرب

 || كلوب قارع زاد> ردندننابصق رج دف رد_شعلوا قالطا ہرا هیرق
 ۰ هددنهر اد یصافا حوف ردهدنس ام هفوک هلیاهکم نعب ردصقاو هدنعصت

 || تخن یاپ ییهد ردیمصع نادلب مظعادک یعیردیرصم لدنهیحردرهشرب 8
 ۱۱۰دبراشعا هلخادو هحراخ یدیا حونق یخ دنه كولم كلا راد لوا ندزالوا |

 || هعلق یرادقم ك شع یسهجراخ هحلوق یدوعسمردراو یسهسیحانیرا

 || مسرف ییرکیزوب هکردهروفومندهیرق كسی زوب یسهلخاد عن ردهرومحم | |
 ۱ ردشک واقالطا هب هفاسم لمرکس یدنس مهر کی نع ردرب واکدیدنسا

 | زاعحو فی رشرهشرپ هد هماهن ضرا هکم رد هرب نجرب هدسزاف یع رال
 اد ع طسو « دنس هروا كنا هفرشم هه کس ردفبط) روشکرب هدشنالو

 | ردشاغد ید کی هلا ا هب هفیطل هحاس نالوا یسهتروآ ك هکمو رد هدمارح

 ۲| لوش هم اع ر دروطس هدنلحم لیصفت ردشملیق رعت هکم ءا هنماحدزا كةلخ

 | یدودح ردشاباع یت یراترضحالعو هناش لج یلاعت یراب هکرد هکرابم ةعقناآ
 || فن اطو لیمنواندنتعسهدجو ليم چ وا ندوی هند هلو قرکتلا مه انع بحاص ||

 | ردليم ىلا خد ندننهجنع و ليم ىلا ندنناج قارعو لیمرنوا ندسفرط
 || نان دص یرالعلواو ردشلرپ و زایتما هب رش مرح بونلوا عضو لر دنر رهو][|

 || روج وک ند هرونم ةنیدم ه دزاج یخدوب ردشن مضو اطاتحا بودیا ا
 ردندننارصق نیص وحب ردهبصقر ندزاعاهت عنب ردرهشر

 ۰ دک ٹكلافلا ملقالا ف لصف #

 || باسح توافتکر دک کا ندنههرف قرف زوبترد كيبچوا هجاوق نیمدقتم
 || نمو قلا زوتوا زوب ام دقلادنع ىع هکر دخ“ رفق لا نوا زویشب نیحاسلا نيب
 | هبآرهن یبااجرب ردن دفارع بالو هکرد هلبآ یربندنارهش روه شمر دخه »رف
 | راعا ترفوو یساوهو بآ تفاطل اصوصخ ر دعقاو هن: رزوا هلحد قرطرو

 | هدنتنالو دعص عشوپا ردهبصقرپ ریذلد هخلیخ رد_ءراش یهک اوفو
 | تاعر ذا ردعدق رهشرربفو یفویفاو ربثک ی اسصشح ه دنس رغ البن رهن
 لادحرمس ناخرا رد هنیدعر هدنلخاد هبت هروکندنت افاضصم ماشو قشمد
 1 ردرهشرو عياش یصامرخ و نوت ز ترک عفاو هدنناح ناتسزوخ هدسراف



 برع هشاملصس ر دیتا قیم كفارع لها هکر دو رب مبات هزاسح قرعتاذ |

 سوس ردرب لزوکرب رتاکتم یراسغو رفاو یهک اوف ندنرارهش یصقا |[
 سراف هاو عل E ناتسزوخ ردرهشر هد نام هقوکهلدادذد

 | نیعم یساوهو بآ تفاسطلو نی رم هلت ر وت نیتاسب و قدادح ردعبات هالو |

 | ی لا نا داصوص- خب راضروت یالوط هدنبسر فدا تشکنا هدناو ردنکلمریاا

 هلرهشرب مه نافوطلادعب لوا ندنروس لرهشوبو ردهدنایربق لمالسلاه-ٍلع |
 هرهشلوا ءانباک | هکر دمالساا هیلعح ونب ماسنسوس یسیاب ردشمالبا یروس|

 سوسلوا ردراو هدب رخه دالب ءاصفا ید سوسر و رل وا لع سوس |!

 ۱| نالوا نڪ اس دا ص قا سوس لوا مرج الف ردذو رعم هلکعد یه

 ۱ E رضح هک اتقو راردیا تراغ نب رارهش سادنا اغعاد بع لها |
ENE ۱ی ش كنموق سل دنا ند_سوس نار ؟یراخ  

 ح بیک دادراوراس دستهم ها اف کیسا ترضح مرجالف یدل وبا 3

Eنغعلوب عفته رادقمر طرح رج راند دیا مولعم ها ساب نڪطس  

 | لحاس هلیایما كردنکسا سد راندا ر رقه سار دبا كنا هننسوا یماش ا

 | هدنتننامنیل دنا دالب RE رابدقح هلا جو لاق یرق لاها یهداب دز
 | یدلوا رهاط هلّعس لاہج هکرلیدت ار هح ردق لوس نا غىزا یو

 ِ کش هل و یبصرر وز وا لیمیکانوا ندریجو ردح هنیرارزوا هارلتاو |
 ||مصطو یدردکح دسر هروک اکا نیفلوا هفاسم راد لوا بیام بیک ا
 1 ۷ هدتعسو نص رانج و یدردتیا اس ید راویدرپ لیاقهاک | هدشسهبحات ||

 : بوریدشا یت ءرعا درع ىکەدننام ل دسیکیالوا كلذ ىع ی دلوا لم قلا

 ااا ورق یاش یاب رد دادزا هک اتقو یدریو یلاصورغوط ۳
 | | نافوطرب هتي دسغمو نیکرشم نالوابرضر اددیلاها ندیاریخو مطالتلوا |
 یدلوا قرغ ءهلصعلا لع نیادمو یرقو تایصق ون تولواادس ناشدتماقا 1

 1 رولوارهاظ هدنرلنامزیناص م كنان رد هلی ید فیصر نالا دسلدنا دالب ییح

 ۱ ندنز رهش هش رفا ادعام ندرانوب رولف دیعسل هر طدق هراوبد لوا هرب زج لاها ِ

 | هبایمقا سوس ردفوهوبد یت دا سوس تح ردسوسیدآ ید كروشکب |
 || ندنهالب تارزج هدنا تس دنه تبالو تابفوص ردلوب قلبآچوا یییام كنا |

aa OOM5۱ تاسیفوص مصییح رداع  

 اأ ولدصعایو ولغاب هلتباغ ردقج هیصقرپ هدننالو زاحفاط ردشتلوا تسنا
 .  العا قهر بسا لربداو صعب هاو برب قیهع ردرکراب» * همن أا
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 ۲۰ د نلخاد یضخا شحارهم ردرهشرب بی رق لزم جوا هد ز اهم کھ٣
 5 2 || میان نی نار ر دصقاو هدتسوا یرالوب كلراندیک هنبص كالم هکر دهری زج

ِ 

1 
! 
 ر د هیصقر مد اش ه دندی ام توم ترمعح هلا ندع 1

 د یناشلا ملقالاق لصف #

 اا ترد زوب كس جوا یلوط ر ددجراو هتشياهن یر ن دن رک لحاس
 || نییدح هلا ام دق ر دهج هدا ز ندع "رف شی زو توا زو یضرعامآ ر دفء ف

 : كننن ان میلقا اولا ر دراو یواش حح“ رذزکس قرق زویشب نجا « دنیاسح :

 | دمحم ترضح نعربمغب اینارضف ر د هد شالو زا هکر دن دنر هش روهشم |[
 | بلطلا دبع نب هللادسبع ىسابأب كتي رام طح و هیلعهللالص ییطصماا
 : یک ااماردرلشعد یدّتا تافوهد هتدم رعد هک هحرکا ردشع تافو هديا ۱

 : دوه مجا ردرفاو یهک اوفویهابم رد هيصدرب هدب رګ احا ردیکلوا :

 : ردرلشعا دل وت هدنا یرلدرضح یرصعهنونلا ود رد هش لوس رب هدطسوا

 : یرلماج ند لعا دعص دو E ر دهبصقر ن د العا د بعص تنمرا :

 | طمسا ردر وشکر هدنب رق لدانج ناوسا رد رهشرب رت اکتم یژوشراحو رفاو 0
 1 ان الوم نی رخ نیفاوم ر ددبصقرپ ندا ید طوس ِ

 ۲ هصوق رد هدنب ونج كشالو دیعص یصقا ردید رهشویطویس نیدلا لالح

 : نسوصو نساوااما ردرهشر« داسا وج ترع تسغدوا ر ده هلح رم

Êاأ ردعداو هدنسبقرش تكکساک هکر دیمسا كتیرپ ندنرارهش دنه یراب ردررب  

 || ضصب وامرخ هزاهسذون ردهبصفرب ول هجاب وولعاب هدنس هل: ابق طسوا برع رکبل ۲

 | هلطایمد رددرلنا دوب نوریب ردندنارهشدنس حرم رونشاطندنآ هک اوف
 1 رو ندکوبت ردیمشا روم نصحرپ هدنس هب داب ماش ۳3 ردهدٌسام هزوصم

 ردعقاو هدایت هعلق رد روهشمهاد قلبا و ترعلانیب ردربرب روقوء لو 1

 | هدب ع * دیرج یلیصفت اما ردهجتلوق سوماق بحاص رد همرکم هکم هماهن||
 | أ یسوم ترضح ر دهیلرخ الاح اماردتافیم لرمصم لها هتحج ردروطسم |
 اأ ردسهلکحا كنهکم لها هدج یدیا هیحات هرومهر ه دان امز مالسلا هيلع

 | ردهدنلباقم نامرکهدسرافرحم ناواک ی هرزج ردرلزمیدا ههالاهمک
 | یسامرخ ندنرارهشزاع> ربیخ ردندنرارهش همای هرج رد هدنا تفل هثیدمو

 تالو انشد ر دکعد نصح كعد ربيخ ه دنناسل دوهب فاط ردهبصقرقوچ |
 هدنراک دنس ی لسیو ردمقاو هدنرزوا لیت طسو ردندننابص دیعص |

 رول وبلوصوندءمصن یرلکوب امرخ اک اورولوارفاو یسع-و ردهبصق روجوکرب
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 ردهدنب ونج كن اوتسا طخ هکر دراو جم ز هلافس یر ردهدنلحاس ځراوب ضرا

 ردپارخ ن الا اما ر دعا تحس نب اس ردرهش لور هدنب تیالو ایس
 || رلبضء:نادنس ردهدنامزیکیدتبا ج وزن یب ناهلس ترضح یسع': یکلروم# ۱

 هدمزلق ىع نک اوس ردرهشر هددنه لحاوس و دید ید روبادئس رها و ۱

 ریفصنک اوس یتدیرمع ندنوب ردلخاد هننکلاع نادوس هکر دهرومعء "رب زحر ۱

 هرب رس بحاص كلم ردهرب زج لویر ندحارهم رازج هرس ردراو ||
 هکر دهر نحرب « دناع یمایحاس ردروهشم هلطرفم لو ه دايم دنه كولم |[

 یرطوتس ربص هکر دی رطوقس یعسا كني رهشو رد هیر وطن ءاراصن ییها ||
 رد هرب زج مسا یرطوقسو دلب مسا!معاس ضبلادذعو رولوا لصاح هدنا اکا ||

 | رع هکر د هربرج هنوکسمو هر وهرب یک تادلاحری ازج ی دبرف س لس ||
 لوس لا كتيالو نع اعنص ر دعیاشیسلوا هدنیص هاصقاو ردعقاو « دقرش

 E یاب «دنامزلا عدق رد وط هب اسم هماش قشهدیح رد رهش

 | رشف هنس رد هنیدمرب عفاو هدنلحاس روح ندنع م اهنرافط یدیآرهش وب

 | ردشلبق نی هیدج ناو ردشهاب یطوفخ دمشیدحاهدنخبرا هاو
 || یرفوطهبونج هدنع ندع ردشلیانادحایجدهبصقرب مان طاره هددیحانو و ||
 ۱ هرب یر ا ینو ىنا ر دشلوا عفاو هدرع لحاس هکردهدلب رهجراخ ۱

 ۰ هش ر مان نیبا ردشغزر وکی کی روس كئي رهش هناک ر دشاجآ هییری و ۱

 || بارع نا ر دشلریو ترهش ندمدسقن ام وی د نیبا ن دع بونلوا تمس |
 | دالب هناغ ردمقاو هوا ن د ءرصب هکردیدآ لرهشرب هد نیم هرزوا یتزو

 هلا دره نداق رارراو هدنا اب رکا یس هفشاط راجت ردتکلعر ندنادوس ۲

 یدوع ند ارم هر وم یراهسبصقو یز هیرف هراپ همه هدنسهنروا نیص ||
 كن هرب زجر تاهلق راد کوا ین اک یراه 9 چ ر درا درب هر وقوم ۱

 اعاد بواوا ۰ در وص باود یرز و كفلخ اما رد رهش لوس رپ هدا 1

 || ردروطسم « دیبا ا هی رج وید رپ ینا هسراردیا دبص هن رار الط هر ەق |
 | وسکوک رد هاکرارق جز لولم هکردهب زجر عفاو هد هرې جلخ هلایف ||

 || ردشلوا مفاو خت یاپ ك دالب یهدنفارطا هکردهنیدمرپ هدنادوس دالب هدعاق]|
 : یارب تح رول وأ رفاو هدنا مقب تخر د ر دیرخآ تالسغلق دالب و کح ۱

 ِ كنجاعا مه ردهدیناح لوا یدوب نهال رونل وب هب اسم هنقاروا تانع تحرد ۱

 ۱ رددهصدر هدیراد نع طار ردرفاو ید ینارربخ ردییک یف دیو بش
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 لیست رد E FRE تم و تعارزالب ۱
 هدناالو و ني دنج رده زج ج هراب قلا صعیلادنع ردروطسص هدربارح لسوف

 هعيش ی ادرک ردرأو ی كلج نذامهم ردعخاو هدنسنلاعشءا رمز

 هل سد فصلن زهر امار دس ق نکس قرت یس هروا هلبااعنص ردعداش یودیآ

 ۱ هکر دم یاب كن اطلس ما ردنیعب اکا دلو * یداو ردس رف

 ندندالوآ هربنلاود نی فیس یی ر دےح ودم كلمر روهسم هلدا و دایهح ۱

 اوتسا طخ هبا لوا ملق ندنسدب یع لرصم لت ر وب زمر ھشوردحو رشم یو دیا 1

 كلوب ر د هدنس هلام نی شح ردررقم ترفو هدنرا مو هک اوف رد هديا ||
 فک ۰ هکر 4 ٩ سگ لب ا اس ea ر دنهلوا یالطا جد, سدح ردتالو ۰

 ن رل هلي رح یولهاش داب ن ردکعد ھه رخ هولمد ردهذنسيلاع“ كب دعم هولمد

 نصح !نالف هعلق ردهعلعر روهشم هلن اصح یدراشلک هلص هدنصحلوا |[

 تفاا مقاو هدننن اج زا كني كلم لح ردشلواروهشملثم ٠ هولمدلانم ۰
 مقاو هدنرزوا رهن هدشالو نیصوحاخ ردهبصق یاش یماوهو ب تل ۱

 رهن قرش « دززوا رهن لوا دوب وقناخ ردهبصفرب عیاش هلبانیصلا بابا
 ییدالب لزافم عبا هے الو نی ناویح ر درهشرب قوح یهکاوق هدناده|ا

 هب هلیفرب و ردرهشروممرب ه دن تومرضح ر دریرب عباش « دسنفرط اخذ
 E راب ەي ژردبا قالطا رطح هدشساو رربد توم ترضحیحد

 هرج نر لاو ن سهشادبع نب رفمج نب هیواصم نب سبق لب توم ترضح
 رده اوآ تب رعت ا توم رضاح یم! یه دن ارونو زرد ردشعلوا تبسن

 رد هړپ زج رهدنب رف اسم تب رط كلهو ردررب هد هیو دعا هلقثد ررید
 ۱ کرد هیصق هح وخر ر دعاات هشالو یکرامدد رد هدنسرع كن یح رهش

 رد با کكنهررجرپ هدرضخا ره جز ردعیاش هدهلبلاذ هد هلا لاد یمسا ||
 ندنم م. اهن دز. رار اد وب یکه ملر یسوماجو یعدآ ردرب قوجی نالی یخ ||
 امیج یزوصر دیقاو هدلش زود ردبیرق هبا رد راک لزم مرا هکر درهش را

 شام کر ونوا قالطا هتفالع هنلحاسو ردراو یسوبق نکس كنبروس ردندرویق

 ر دهل کیا هلعوقرب ما : نيب وجات ر دن دنرهش حز هداغز ردلیمشنوا

 یف امار درانا اص یناکس ردهنب ر زوا ی ییکر ردهضرفرپ « دننالو هشم > علیا
 ینغا هدنشآ ر دید اکنس ی مآ ہدعنا سل رایدنھ بیدنرس ردرپ را دیدش ۱

 هکر دیس هات دنه هلاعس زد صقر هدنک ی ریس ردراو یس هنیدعرپ نسسعان |[
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 یرکی امدقلاد نع هدسحاو جرد عارف اما رد ر رقم یرافافنا ہدلوقر ||
 هليا لیم تلا شل كاري زرد سف زوقط ج ر اخ ند تمس هليا حسف یکیا

 ىراس زف تا هعب ردرب هحراتعا نیئدحو ردشعلوا نعسق هثلث ىلع ن دليم ثلث
 هثل ىلع لیمثلثو هلبالیم تلا ىللا هکر دصخ ان هدف زوّمط ردنشرف زوفط نوا

 كم نکسیرادقم یس ع راد كنز وب رب هاب و ردجراخ ندنمسف
 هکرد هقیقد ید یم کیو هجرد یا شع زوی ناصقن الو ٠ دا ز الب رده رف

 || یتعسو هلا مش ندب ونج اما ردضههرف یللازویکیا تي چ وا هلیا یب اسح مارف
 یرکیو حس رف قرف زوی هلیانیاسح رف هکر د هجرد نمو ناثلثو هجرد یدی
 هدنادلبلا عو باک هج را هیلو دوم كلم هاج بح اص ردههقد یادی

 || یک نیئدحم هليا الفعءامدقو ردشُنا نا هلبوب هللقن ندو رب ناص روبا
 یسهدابز هکر د فه س رف نچ ترد شع ز ویشب یا ییاسح توافن هدننایم
 هکر درب رب یرب ل را رهش نالوا ندلوا میلفا ید ا ردشملوب قلمتم هیامدق
 الوا هکر د هج راخ هنفرط بونج ندتلوا لوا میلقا ردیس هدعاق كر هشیحدالب

 كد رهشرپ ه دننیالو رو رکن اسیرپ ردشنیا محف یمف رف یهاشداپ هبقیرفا
 یص هیوافاورابب عب اش هلتف اطلیساوهو بآ مقاو ه ددیالو دنه هیساات ردیدا

 ةنيدمر ر وهشم هلتسن اکاهیسبات باس ییح ردفیطل رهشرب عفانم نیع
 هدنس هب ام هربت ی ارت تکلع عساورپ ندنپالو نادوسرو رکن ردفب عتلا مزال
 ؛ارلتا یرنکا كنوکسم عبر *ر ومه“ رد هیحا را طقالا سفر عفانمر ریسک ا

 زدیدآ كن هصاقرب هد نالو 9۳ رغد رد روطسم هد همتعم بکر اک | وید ردننسز

 || ح رو نیصح نصحرب هدنس هلق كف اطرب ردلوا نت یاپ كنکلم نیالاحو
 ردشلاص هیاس جد هنسبضارا قح ر دلظم هنکلم م ابن هکرد نیتمو راوتسا |
 نالوا لسکصوب ندنآ هکر دسشل ر دی ین رګ وصر « دنشسوا كنوب و

 | کرد ن رهشلا هی دم ید یعسارب زد رهشر هدتشنیام اعنصو نده هل ج

 یصاعرخ سرچ زاها ا هدقداوایل وتیسم هتک نم نویحالسص

 دس رح ردعن اش هلتف اطا یساوه عقاو هدنیالو نع ردهصقر قوح

 | كلاس او كلا سل باک اصوصخ نيفنصم زكا ردیتخن یاب كنتنالو

 | یبیع طب رغ هد املا را رج ردراشغا نیبهت ینو نیمه صعب و نلوم
 ى هر ومعع هل ته جره بولوا عقاو «دننایم تادلاخریارج ىح زدن دی زاهرب زج
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 ررکم یرل فاخ تشرد لکیهلا یوفر سلا جا رع روصلا بی یرلمدآ | :

 نیمنالوا نيمز یور تحاس هک هیلواخ ( قیفح قە ) ردت اقول | 7
 ات اذو یطسحم بحاص سویلط) هک یھی ندام دق هکردشلوا نیب هلی امدق | |

 معلق اک رخام ندهن اوب نام وسلیف نالوا براعم اک | داضفو 0
 کن ث دع اما ردلیم ثلث هلبا ليم قلا شّلا_هیضرا ةميظع جرد ةصح أ
 دل نف ن کج و نیس زر
 کولب رپ بولوا هسفرف یکیاو ولید تیا تیعجج هد هیراصتس هبربهلبا یرما ||
 راثدیک لا هش ییح رایدنکه سس یب ونج بطق یولبرپ و هتم یامش بطق |[
 تقد لاک بولوا هدطاطعحا هجر در راندیا تشک ېپ ونجو «دعافترا هجردر |

 رایدشلوب هل رارپ به دسلح ی رلکدتبا قارفا هنپ تبفاع رلیدشاوط هلبا ماقهاو |
 هفرفو یدلبا قیقح ییاسحلیم ثلث هلبالیمیلا لا ی هجرد یس هقرفرپ سیا ا
 نیرخاسنم نكل یدبایوس یفودلو لبم قلا یللارسک البو ماسمن یرخا |
 هلا امدق هحرب دقنوت رابدلنا ض.عا ندن الوا رسک الب بودیا راتعا هنس هدانز |[

 رايد ابق نا غو داوا ره اط تو افت یرادعم ليم نوا هد نیب نیندحم ||
 ید هم روپ و رغوط هرابنلا فصن طخ توافنوب هج وق نیاومنادلباا م وقت اما[
 ایکح نت دو الصف ء امدق هک هلوا یخ یدعا ردند هاسمو هلهاسم ||

 ندناسح عبصا قعاردرا و تاف التخا هدنناسح محسرفو ليمو عارذ هدنن ایم[

 امد عارذ اما ردشلند هب هموحصم دل دند "هری هیاد لا عیصارپ هکر دراقفنم

 کر دعا ترد یو هانی نون کرد عبصا یکیازوتوا «دنرابتعا |

 ندکسرید ردنرابع ندمانوط یا هکردعارذ ی رلکدید شرا ردوافتم عیصا نکس
 اهدقلا دنع لیهاما رد ها قمر ترد یهرگدیک ز دشزارن هحراو هنحوا راقم

 الاغ یرلعازت ردشهلوا رابتعا عارذ كب ترد نیئدعلا دعو عارذ كچ وا

 هل و ردلکد تواعتمردر هدنناسح كس هلج لیمرادقمهک ارز رد عازت

 لصق هد تعسف ہلا امد ق عارذ عبصا ك لانا ةط نیریدلا لک

 كيترد قحلوا تعسف ندیرد یک هعراتعا نيد رولوا عارد كی ج وا

 هجباسح نی دو رولوا عارذ كيب زوط هلا امدقحارذ حرف اماروئلوپ عارذ ||
 روا ندعبصا كی زوبجوا حمرفره نی ریدقتلاالک هکردعارذ كب یکتا نوا

 رده دنباسح حس رفرب لیمچوار دخ“ رف ثلث لیمرب مالک ل صحت ردصقان مما ىکا ||
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 كلم اصوصخ ندن اتصتسو لباک نایم ندنسل امس یرارهش لاراو ندنب ونج
 هرب رجو مور یا رد بوباغوا ند ایم هعی ر راد بوک ندنادانا قارع
 یاب رد بوقیج ند هصصطو ناوریقرک ندنسلاهش هیردنکسا رهشو ندسریق
 هلفلو اوخ كو لدتعم یراتعیبطو رد دیفس یلخ كيلفاوب ردیا لصوت هب رغم
 ( ےلقا یمشب ) ردشع وق ندرلنو ناد هر دان هاو ناف وسلقو نارمیرنک |

 ید هکر د “ف ف ىلا روکنا هع ندقرش لوط رد وام هي هرهز 4

 ندنباسح لیم بولوا حس رف یکیازویتلا یض عو رولوا لیم يللا زویتلا كب
 روم مو قو رم هراپ زوکناو یعاط هر اپ شب زوتوا بونلوب قلا ز ووا زویج وا

 ییالو جوج ا جوجا تولوا دستم ن دقرشم ردررقم یررهش

 ناسرخو نوحجو دعصو باحبسا ندنا هي اة رف ورعوط ندنس هنر وا
 بوبا وا هنسل امش یتالو سرافو ندنسبلاهش نامرکو ناتو هنب را رهش
 ی را رهش هینهراو ناب رذاو ناهام بوک ندنسل اش یررهش قارع

 لاصتا هنسا رد برغم رک هامور یاب رد ل ام ند هینطنطسق ر راو ندنن ایم

 لاضمو ل ام باعګاو لاصخ وکو ل اج بحاص ایڑک | ین اکس كیاھاوبردیا
 ) ےلفا یعتلا ) رولوا لام الام یاب و رهداسو نانز لالدو ج۶ بایراو رونلو

 بولوا لبم شب زونوا یصیعو شب نوا زویکیا لوط ردقلعتع هد راطع هک

 یهوکشرپ رهش هراپ ناسعطو یهوبنا یوج یکیا ز وتو او یهوک یکیا یرکب
 یر رهش ناتسبسو ندج وج أ ءو ح وج أب تب الو الامس ورپ ندةرشم ردراو

 یر رهش كاپک و  ندن اجاح یټح ندن اتسکرت نابمو ندنت الو رغد ر ندنب ونج
 ندمزراوخ نایمو ندرهنلا ءاروامو دعصو ندنسلا_ ع باج ساو ندنسب ونج
 هنطنطف لاعسو ندشطبن یاب ردو ندهیطالم ردنا رودندشالو هتمراو

 لاصتا هني رحمت برفم ند هیلاقص یاد رد یب ونج هک اما رلبا ر ذک ند هبنودقامو

 هل دیفسو خرس یور لکیهلایوق جارلا میت یلخ رنک | ك يطاوب ردیا
 ی لوط ردب وسنم هرخ هک (میلسقا ید ) ردرلدآ لک یرلتوق

 یییدع یب راہب وج ق رقو یلبج كل وب یکیا ب واوا لیم ز وفط یف عو زوهط
 جب وج امو ج وجاب ند ق رشم ردراو لکو ر وم رھش هراب یکیا یرکیو
 هاها رولو لاصتا ه کرک لاو نالا بونحو هدرعو هرغن رولک ندنرلتبالو

 هنودقاملاعش هک ات رولبرعوط ه هن اغرف بونجو هلاوپالا بابو هنیرا رهش میخ
 "ارت الو وب رولیق لوخد هپرغم یادردرک بویارغوا هیویل اقص یاب رد بونجو

 + یرلمدآ $
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 7 هلص نا_یلس ترشح نامتسلا نیما ناحو انار ۳۳ ۱

 میر روم هلی یرانقرع» السف ءاسکح یک دنرلتمدخ بوشالوط ینمرا طيس
 || یضاراو نا نض عو لوط تسنیرپ ره هدنرلکدشیا مولعم هحاسلاب ینوکسم
 ندفرمشم( لوا میلقا )هک هلباقب رطوب ردراشا میسقت هسچلقا یدب یب هزوکسم
 راتعا كنس رد ییلاژ وب یصعو كنسرف كس چ وا یلوط بواوا دم ادهن رفع

 هراپ ییلاو راب وج زوواو ر اسهوک یمرکب بولوا بوم هلحز بکوک ردوا

 را غوا هی رارهش نیج هلدادتما ندنوقاب هر زج الوا رد هرومعم هل رابک ن یادم
 بودیا رذکو رع وط هن را رهش ناتس دنهو بی درس ندلاع بناجو رک

 || كپلفاوبو ردشلوا لصتم هب رفم یاب ردو هنیرا رهشرب ,ندندرا كنساب ردسراف
 رد کنیزتشم ( میلفا یجنکیا ) ردشلوب قفحت یودیارهابسو ر یناکس کا
 یعطع لا 5 نوا هکردلیم زویتلا كس هرکس كد هپ رفع ندق شم یلوط

 ندلاعش رک را غوا هنیراتبالو بیدبرممو هنی را رهش نیج ورب ندقمشع ردراو
 ندنتلا سرا بولک ندیون> اما رسک لو جد هناتسلب اک ردبا رذک هناتسدنه

 ندنسل امس كني راتنالو یشبح ن دنا رارغوا هیزاق رم ندنسهنروا ناتسب ع
 لاصتا هنس ابرد برغم ندناوریق ن ایم ندرصملین ندنسییونج یکلاغ دیعص |
 هکر ذم رص ( ملقا یبجوا ) ردر هرهج هایس یناکسرنک | كیلقاوبو ردیا |[

 ردكيم لیلا ز ویجوا یئ یم عو لیم زویکبا ك نکس هب رغم ن دق رشم لوط

 یرکیزوب و یرلقامرا یکیا یرکب و را-غاط اوہ هر اپ چ وا زوتوا «دهلفاوب و
 ندنلاعش كنیرا رهش ماش هلدادتما ورب ندقرضم ردراو یرارهش كو هراپ یا

 نایمو ندن اتسکرت بونج « دعب ندنراتکلع جوحأاو جوجأیو نيج كلم رک

 یکلا م ناتسسلبا ندنب ونج یتالو ناتسبس هنب و را غوا هراهدنف ندناتسلباک
 قاع لاسعتو فا عو سراب ب وک ین امرکهدعب روشالوا هلباک ن دنس هتروا
 || ناو ریقو هپ را رهشرصم ندماش نابم بود ریس هرشط ندناتسبرعو
 یه 4 ET رد هرکصندنا روش هلود هب مط رهشو هنس هتروا كنكلاع

 ااداتفآ ( ملقا یی درد ) ردرانوکم دنک یناکسرنک | ید كيبلقاوب رولوا

 || لابج شب یرکب ردسلبزویکیا یض عو لبم كي جوا لوط_ردسقلءتم||
 | یررهشرومعم هراب کنانوازوب یکیاو یغامریا لوس یکاو ردراو یس هچعع|"

 ندورشم ردراو یادم هراپ قلا ناسفطزوب نکس كي چ وااعج هل ابصتو

 || یراتالو حوجأبو ج وجاب رک ندنسبلاس یررهش نیج بودیا ادعا
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 نالسرا یک هدهوکوب (دنهلبج)ر ولیق ناب رج هن هدسکدتبا توکس رروط
 | برف کیا هرزوا هیفاص یکیا لواورا ميج روص ندر عا کر دراو قروص
 ۱ یر ونوا ندوص هفت اط یکیا لوا نوکر قافلا رولوص ندرلنا هکر د راو هرومع
 || کرد رربخ:رلشغت افوا یف نعا كنیرپ كت السرا هدنسارا یر اغوغر ردیا حاز

 || بولاق ندن اب رج لواروص لوارخا راش ءا بارهز هننایح بآ یر ع ناج |
 كغاطوبو رد هدنب رق هنودش هدسلدنا (طصاولب اج ) زولوا بارخ هپ ره یبالوا

 ۲ نکع قمشیا هلیا لا درز تا E هل
 ۱ اف راه رد ا كردي جارخا اضرف رددکدلباق یبارخاو

 || ردمساطموب هکرد هتیرب یرب ندنخاشم راد لوا حر دیکو ریما ند هنحر لوا
 ]| بعص بوسقاب شب آر فاو هنلسوا كل هره صلوا وید مالا نی رک م هديا عف
 دصق هب د_خأ كسراف لوا بونل هراب بولیعاط شاط هل تعاس رکود هک رس

 ندنراب و ڪڪ نیو زف (مش لیج) رولیکح و را بویلوا نکم هک الاحرولبف
 || یرانروص ناسناو عامیرفاو هدنس ی روط كغاطوبو رد هدنب رق تن هی رقرب
 | نابوجر شءایط هنساصع یر ند هلج ردرا شلوا ساسط ۶-4۵ هکر دراو
 | نیدوس رفصرپرهاط هدیلاوح لوا تروعرب و ناناسمن یرلنویف هدنکوا

 || توزفلها هل و ردیا یع هلینبص یکلموچو یر رهاب هدننروص عاص |[
 اف نیراتمهو ریزش | حم «دنامز هناما را رول لیصعو |

 | تعاطوب و رد« دمو ر ضرا ( نانلوالحر) شات هقاالا بیل مب ؛ال را رایب

 || تدنلوا ل ر هب ربخ بویارغوا ندز هر ود یدنا هکردراو لوب رب دنس هتروآ
 اأ ییهسیکرباضرف رنا ررط یسال اط تا زودوق اک ۰ هوبح کس ا ۱

 یا کیا كمدآ نک ندنارود لوا بولک هسسلوا شعرا هارد لس

 6 هلل )رد ر وهشمهدنرا صا وید هلوب تقاذا یک لوا هسرک ندنسارا
 مینو هکر دف دص هر یلفع رب ق ملفا ی تب ردق یا

 : ر دید ا و ا روک هد ۱ درص ےن لوا

 1 لو لوا ,Eg WEEN 3 وطسم هدا ام ملا املا ناوتان 5
 لولم لیصفتوب و هلوا هدامآ هلن اصمت ند ۈچ عباس ل ےلقاو ہدان زنده در
 یسراف نایاب ریش دراو ینانویردس کاو نودپ رف راند لیلکابح ا اص نیشاپ
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 ]| دد تاتا صعب هدمدآ تروص هدغ طوب (هن افرف لج )لر دشلک هک هلبارط ضا

 ]| (ناویلف لبج)ردنوق د ز«یلکا كنب رب ره هکروناوب هدنتروصاسن یهکو لاجر یبک
 0 رولوا حرت وص ندنا هکردراو هروصحم هفصرب هدیوب رد هدینرف ناجرهم

 ردراو هيفا رانآ ضعب هدننسوارد 4 اوح هنی رزوا نشهد ( نویحاق لىخ )

 ]| ردشلیا لنق هدنا یلباه لب اق هکرارید مدراف هن ربو ردفوب تیاهن هدناهلاراضع
 كاله ن دقلجا ریمعیپ قرف هدنجا هکر اربد ع وج راف ید هتیرپو ردلوقن-وبد
 ۱ یف دعم لک ید مارب رد هدهمرکم ۀکم (دقدف لح ) رار ربو نرخ ودردرلشاوا

 || ندر میش (نارصقلبج ) ردشلک هنلوالقن ندنوب هکلاع فارطا ردهدنوب |

 || ناسنا یرهاظ رونیروک هدنکنر نوتلاراغا لسع هغاطوب هکر دلوقنم
 | هر*و هرج ار زرولوا عفته بول ارا قیحرآ یتسفخ روتدیا ادغ بر وشود

 ۱ كنا ره زا هد رق هطدس هدسادنا (لکلح) روئلون ع و ییارب هلکثود

 ٍ هدعت بولاق هرزوا لال وا لد هنعصن رولوا لصاح دوسا حل هدنا هدلوا

 ۲ هلا فسا نایلارولا نالا تدلك هدام و رولسک اید لوا هتک دلسک |یآ
 | یک روک رولوا یشاط ساجر رد « دنس هیحان نداع (ناع رک ل بج ) رولاق

 | | ردراو یناویارب هدنلکش راغ دن دبالو سوط ( ناتساکلبج)) ر رپ و هل هشرانب
 ]| لبج) زام هراو نیقب هک ندنتدش ہکراقبج دیش جر هبتعرپ ندنکو ادر
 هد لکش نکهو ثاثم یس هر طقره هکر ازص وص ستحرب ند-غ اطوب ( ناجرا

 لاجر ردقوب تبان هنعورز و هک اوفرد هلاوح هصج ( نانیللبج )رولوا ره

 هدنلح هک نم ردلوفنم یرلکدتبا لواتت ندنا مد هوبم لادا نالوا ندنب رک
 1 یرهوبم یعالا سةن ردلومت هتفاطل یرامروک هروخ ی رانا نیفءالوا همش

 هعار هسماوا لخاد هست رهئر واک هماش هکر دراو یسهملار ردفیطل هلتباغ

 راد بچ هدر هلق اح وصاماردلصتم همزلف لابح ( سیطانفم لج )زەر و

 نیمز ( ناجزوملبج )زام هبا عوا هندب رقرایک ندنفوخ كليا بذج سبطانقم
 یشکك ییز وب ررب ررب ہکر د راو راوکشوخ بآرب « دناو راغرب ٥ دنا رد هدسراف
 وص رادةلوا هسرک مدا كب ندر وغوار اما ردلب اق یسعیا باربس هسریک

 هراغ یک دنا رد ه دن اتسکرب ضرا (ران لبج ) ردر رقم یرام الو سر تسد

 (دنواهن لبج ) ردررقمیسلوا كاله لامان هسریک یسیغنفره ندناناوبح
 قلوا لصاو ندن اوص هروتیدو هدنواېن رد راو هکمسو روث ناعسلط دغا طور
 ( زمره لبج ) رده وضوم نوحا هایم تاعسلطوا هاوقرایضب رد هر زوا
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 (ناقش لبج ) رولوا عفتنم ندنا قاخ ر اف نوا لصنم هنیرار زوا هللا را هصک |
 ےکر هو رولوب تفاقاو تفأع هسرک دنا ص ےک یینفره ردراغرب هدر سرخ 1

 یرادقم عارذ یکیا هی اهن تیاچن زا:ود یتکودسا لب الصا هسقدح هغاط لوا |
 ندنرلشاط كنا رد « دننیهز نامرک (روص لبج) ردا سح نکو دسا لب هد دا |

 آ١ دقاباا نکرروطواا زار دیا هدهاشمیتروص مدآ هدنګا راه تافوا یسننفره |[
 1 «دخاط نالی رق لوا ینلکش ناسا هلتااحر هتساا نکر ونابط دوخانو نکرر وط |

 1 (افصلبح) رروک هلع یلکش لوا هاب هد لح یکودلیکرا یرابغ را رکود |
 3 ساء نا ردلیاقم اک | هور هکر دیغاط افص یک هدد همرکم هکم ها اتکا 8

 ۱ هعاط لوا هل ساع یح ردعح وح ندنآ ضرالا هاد هکر روب یرل رضحب 1:

 | برقم ( هلاقص لبح ) یدرویردیشا یتسادص كن اصعوب هپادالاح ید روا |
 ا ررید رد لوب كلنوک ج وا ینارطا ردسلکش هرب زج رد هدنس هنر وا عهدن مم |

 || فادردریفم « ذی ذل هيیرغ هک اوف ندنر اناو نزراور ونصو قدنب ندنراجشا |
 ]| نالک ی هکم ندرصم ( نیملض ل ج )ردهرزوا تبعج تو شست آ هدن بر وط
 || هکر ريد ناصیش ی علف هسنیرب لواو كل ام ی علض هارد هدننسوا لوبا
 را رارراتوا نی راراوط رار راو هراکش هکلام ی ماض اما ر دنطب رندنجراذک |

 | یس رب هلکل ناب ردلکد هلی وا هد علضر لوا اما را زمروکر مض الصا

 ۱ بتر ر رض هلل امان و هتسفن اب هتبلا هسلوا تم ندنی وصاب و ن دنتوا هسارغوا |
 | هکردراو هسنکرب ه دنتسوارد هد مصءضرا (هرهاط لج )ردررقم یا |
 وص لوا هسلک ضباح د وخان و بنج رب هک رولوا لصاو یر اج ءام هنضوح |[

 | جزای سنج رمانربقاوت رد هد رص دیعص (ریطلیج )رولاق ندنابرج |
 || رار اقوص هنکولد كهوک ی هدنا یی راشاب ررولوا مج هدنا لیره رز: وق |
 هدهدودعم مانا لوا هسیاراو شوفرادقهنزراتا هل نی راودنک بوراقیچ هدعب |[
 | نخ ددریفم یسلا هل بو رايج بوقوص یتشاب هی وجا ندهو ڪ |
 | هساوا لدتعم الغو ط2 ر وناوب شوف یکیا «دنکولد وک لوا هسلوا قازوج وا |[
 ا هل اک تالو لها زاملوب خور حد لوا ط2 ندکحرکو رونو تگ ۱

 ]| هنلادتعا یساوه كفناط ییحرد هدنب رق فناط ( ناور لج )ردرلشعا هب ما

 رک (دربوغالبج) ردذپ ذاو دراب هلت اغ یر وص اصوصخ راریدردوب ثعاب |
 ىل و اراک ردکلسلا بعص هل اغ اما رد هد امرصم هليا ناعردعاطیکیا |

 ]| هب وص بودیا نح“ بوکود یت اط یراق دری هکرولوا هک رواق هدهاشم |

“por CRT UE TOO egg gg. 
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 ا الصا روتیر وک ن درب حرف دھن یسایضو ی وش را دیدوا ندنردق هدنس هلق |
 || کهلیب ندلییاضرفزالوا عنام نودلوا نوساوا میغ مظ» هداوه هشت آ لوا ||
 اأ کودن روک بولتوط نی رب موص لاله نازو رف ذآ لوا رولک ییآ نامر

 || اکرم لبج) زاملوا فقوت هلالهتیّور رولوا ماصیشکرهیسنرا ك هک ||
 || شن | ید هد نجوا هکردغاط چ وا لصتم هنب ررب ردریق لبح ید یعار|
 | تار هرلنوقاب نیکنر العا هدنر زوا رد هدنجوا ناتسدنهراد ( انروطلیح رای[
 ۱ هدر كر چوا ىح ردراو راعاط هحوب هراپ ز وح وا هدنفارطا كوو ردقو ۲

 || داب یپکروکیرلشاط هکر دغ اطر وب (مش لبح) ردررقم ید یسیربوک ||
 || رد هدن اتسدنه یتدوب (روصیقلیح) رووا لامهتسا هنی رب نوب اصیلکو
 : ندیشا ییسادص ردراور وت احر هدنوب و رولوا لصاح روف اکو لدنص هدیتسوا

 1 |یغودقیجهرشط رولوا هدنها وص مادیتدر ون اب ل وار ریو ناج تعاس لوا ||
 [| یالق بوی را هدقدنا اماردابتوت یراشاط كوب ( رک ل بح) رولوا اله یک

 /|یهدیلاوح لواردرفاو نویعو لوغ هدنجعاردیغاط نوتلا ( تاوفرب لبح)رولوا ||
 اا رردیا مادسا هيرب ناک دنب و ناک رنک راتوط یرانویمو لوخ لوا مان ||

 || وکو ندروللب یرلشاط هکر درلغاط هراپ همه دننان كنیچ كلام (نیصلبج) ||
 ااا دپ لولع ندراغاط لوا هسلک هاب اقم شذ وکر د ندر ون تیهام یس هع طقره ||
 ]| دولوا كاله ېک ی ودقبچ ندناز ورف ران لام سونتفرویط شعب هدناو رولوا |[

 ۱ نام هلب وب نیخروم صعب راریدردراو ی را رهشرابرپ هد هنوآ ندرانآ تح
 | باک لیصفت نالوا عقاو هک لعوب ند ر ونت لبج هک هبلوا نخ رردیاا[

 ۱ هدعباس ملفاو ردرلشع القن ندهچزاهیلعیدر واررلنا هکر دذوخ أم ندنونگمرد

 || نوک الصا رد راو رپ عب هتوا ندجوج امو ج وج اب تیالوو رافلبو سور
 || دات بش م ادزالوا زدنوک دنا هکر دراو ل رب زب را یزوپو یراقزکر هزاقوط |

 || ندج رب یناصضعب و ندروبت یناص ردراو نیمز نسب زال وب تیاہن یل بولوا
 | ردلاع عساورپ هقشب یرپ ره ہکردن دصلاخ بهدو ندم اخ میس او رپ هنو

 ٠ تا وبح هکرذراو رار صعبو رد هد بز اض عو لوط ندلاموب یساندا

 || کاخ هکردراورارب ضعب و رکودشیقو زاب یرل فار را _چاناو زیب نردک از
 ادج یناکس هکر دراوررپ ضعي و زمارپ هت ارحو تعارزالصا ر دیک كك ||

 | لیرب هکردراورب هجو زیب هلتعاسرا هسک ا هنره هکر دراو م اعریو راز موی وال
 || هکر دراو رارب ضعب وردرارب زدنوکو هک تافوالا ماد ه دناو زم لب وب رتب یا

 یو سیم و



EE CY 3۳257557 2م 
 ۱۳۳ < + و

 لبج)رررپوربخ نیغودسنلون نیکنر توق او س الا شاک هی لیس« دلجویو |
 امانا رار رص وص هرطق هرطق ند ران یهدنگا کر دغاط بب عر ( دنق رس |[
 | یهللا رد هب راج تداع فالخ بواواراح هداتسش لصفو راكوط هددیص ||
 || یر که نس هلقر ندنس هلق نیم لها هکر دغاط بیرغرب (میسلیج)رایاراهظا |
 || للا اوه بسکرلنالوا لخاد ه رج یءدن_نیاهن بوک ندرمسج لواو ردراشماب ||
 || ردرلشلمف يمس مس لبج نیذلوا كاله ىس هجن نکل ردراشلوا جارلا ج |
 ندا هضرا راکوط بودپا ناب رح ندننن اجره باش رد هدنع ضرا(باشلبح |
 اا لبج) ردیا رس ندنوب یتدیناع ضیا باسش رالغاب ییلکش باش هلدامعا |
 هنسو راق ون ردو كلنوکرب نین اج رد هدشرق اصنم «دنک تالو ( مایشا[

 ٍ ید دنا ردراو یراومهان قیقد قدرطر جا ردلکشم هد اب ز قاعیچ ١

 ۲ ەعر مو را هب رق هصن 4ر داردک لوب رب یسی روط اما ردرامشیب تب وعص |[
 || كن هسیکه يلوا یتز اجا رد هدنکلم لبج حاتفمام اد ردنیزم هلران اتسب وا
 ا هلز اجا ندنکلم یک ره لصحم رولوا لاح ا کا ١

 || هنسب روط هکر دراوراغاط هن هنوا ندلبجوبو راقیج هلبج "هلق ها روتسد ||
 || ند هم (لغلا فرش لج ) ردل ا_وع كليب ردراو هر هدنساروامو قاتیچ ۱

 | فاع ا بنا جو ناعسلط یار ردهدنر زوا لوب نالوا لصاو هنبرش ماش!

 | هدنرلشاط كلا عیادب و عبانص نایلوا نکع هدراج ایت ردراو یراجا لس |
 || ی هدسادنا هسخ وب یهد نع اما رد هدنارکشضورا (نارکش لبج) رد دوجوم |[
 هل. ندلس ردراونادقارحر هاو ندش اط هدغاطوب و ردلکد ےک َ

 ا ا هنشج عر کل ردراددیبام هک وا
 هدخارباو ردشکد عام هنسک اب كے رسم هک الاح ردعنام هندوعص هوصاع د

 || دوی رپ هدن اتسدنه (ر وت لبج )ر درهاط هدنلکشساط یمایض هدشنروحح |[
 | وسر «دنا رداخاد هدنلژاوا تااطرونت لج هکرازاب هدنونکمرد باک ردغاط |

 || یکینودلوا ببم هد واج ره تابح بآ ر دلصاح یر لوط كارت هکر دراو |
 || هغاطلوا کره هکردهوکهک زوارب (تدت لبج)ردشعاب هد دمرعرونتلبج همشچ ||
 || دردنوس بو راو یشن آ لوا راقب وصرب هلن ابلغ نداب رد هسقاب شن آ بوقیج |
 ۱ شات ان کره اما ردغاط غم اغ (نالوصلح)ردبا تدوع هندن اجر هل أ۴

 اا ردهدنکحراباردغاط چ واهج رکا (اعنصلبح) ردقوب یآناویحو یفانعو ||
 تفاط لوا ۰ دن دنکل وا هسنل یی یآ هک کره ردلصتم هنب ر رپ ہک ع ||

so 
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 هد هثحهنره لابا لافطا  رافیح ندنرب و ژررک ندنرب ردراو كيلد یکا هدنسوف

 | یریغ ندهالا نهجو ز امص هسلوا فك ولکد هنران الوا غلاب اما راغص هسلوا
 ٩ لوص درایو ذی ذلرب هدنسپ روطرد هدنب رق لیدرا ( نالیسلبج) رب هسک
 | مرکا دم ۸ اعرخر درامشیب یسهر اح نویع یهدنبرق هک الاح ردراوراکب

 | لوف ىلا 6 نوصصت نیحو نوسم نيح هللا ناف 9۶ سو هلع هللا ىلص
 ا | دز راق کم دن البس لبج هسوقوا هسیکرب قنیآ 6 نوج رخ كلذك # یلاصت
 ۱[ نالیس لج هدنرلقد روم هلی زاب هنلاعا همان كت راق لوا تانسحولکد ینارطف
 | نوبع « دننسوا هکر د اطر هدن ات: رذآ تمالو رلیدروص ود هلن لوسراد ردن

 | کرد یسا دنا دعاحوبا رلیدر وږ رد راورازم هج ندابننا زویقوراکیب رب ندنتج
 || هلا نج راد بع جب رم اوبا یتسضاق لر هیرق یکهدنماد كغاط لوا لب

 || یمودنک هکیدیاوب یسبرپ مدلق عافحا هنن هن ندلبج رداون مدشلو
 |: دکدلکم زال جا تحا هدوع ج اقرب نالوا ندنراع تام شا انب دسر هدزا
 رلکرد یادم تیافک شغل هتخادرپ هلعرانص عاونا شم تو ب ندشاط حابصر

 || یسایمص كنس هفناط نج هر زوا یرابل ان نط شغاوب رضاح هدنکوا دهم
 ٩ نج هفناط هدلبج نماد هکیدیاوب د یس هر د انر راشمری و مخ ویدرلشهروتک
 || لامعتسا نیفذوا یتفاوم هن راتعیبط لرلو دنک شا را رک الکو شبشح ضعب
 ۱ لاله هل تعا س ست لکا عاهدر ویطو تاناویحو مب اه نکل شعار ردیا

 7 تب TR رق بولس یک ودیا لابرهز كعاک لوا ی-هلج ىح شعار رازولوا

 ۱ ولنوا رد هدنناس : ھن هلبا هم 7 ھه لبج) شعاراراگ بوب ود ندنس هار

 || لح یعبنم لک هک قیر دراو یتدصعم مارب هدنییاو رد غا ل ویرپ ولوصو
 رد د اعا تلک( یک لج ) ردر ا هساارکس بصقو تانعردرادوع

 | تو ردهد-یهذم هیلبعبسا قلخ كنیم | هکر دراو راهیرف هه هدننماد

 || هنیز وب رب مدآ ترضح (بیدنرمسلبح) ردشعد قاع“ لبج نیفلوا ینا
 هدنکر ھی اصوصخ رد هدنسالعا كنص كلم ا اط وب هدکدنبا

 || یدق كمدآ ترضحو را رروکی نس هلق ندلوپ كلنوك هجن راک ر دهلاوح
 یک ق رب راطماو باع الب هکر هو راریدردهاکنراب زو مولعم هدنا ن الا یرب

 اأ راغي ناراب هرکرب هلا نوکرهو ردیاشخرد هکر درو هن اکر ادرس هنسنر
 ۱۱ صف سااهو ترضح نب رق طاسب راپ ا یتمدقی اج كمدآ ترضح
 ار 5 فا كلف رم, ا يظن ن فب رس و اصاب هدو
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 | یع طصم هنسک ج وا نوا هکر لش مروک ف وح تدب ےظ عرب ہد لج راغ نایم |

 لد هني رلقانا ندنراشاب هلا هح ه اپس رر هدنرا رزوارلثمراو هیوخوا ۾ اکر وتا |
 یفافحخ هک شلاق هلب رلکدا جا یرلقابا لد هنقاس فصن كنيمک | راشغوت روا |

 ی ززوپ رب یدیا ندرمظن ال شافر هک ا وکی عالم كنید ولج و ندرب رح |
 یر هرمشن راشلیف هظح الم یر اب آ تهشم هدنضمب و باش هد: س ضمد رلشچا |[

 یقاچ هدنبزرلن بسم یراه-,ف نو یر هماج یتعب یرهوسکو هدننروص هدنز][
 رادلوا وید رد رل يک رلنوپ راشهروک یس هر اب جلف دنزوب كني راکد روک هرکص |
 رربمب شس۴ لوا لی زویترد ند یسبع ترض ح رانو راشمروص هنسلاها ||
 موي رب هد هنسره نکل رلش«ردل ویدرادعلوا قلخ مصامم هنیرارب رپ بواو |

 نی راقدقرف نیرافی كنپکو نی رکدسسک نب رافانرط كنوکب وجا هدصوصخ
 بوبوف هرزوا لاح لوایخد هدابعراشمبا مالعا نی رلک دکلس یغارط ندزلباتو]
 شرا ( تار لابج ) شا مالعا هلب وب هقیدص ترضح هدکدلکحح شک |

 یرلتئارحو تعارز ردشلک هلتبد كنار هک ارتانالوا هدراغاطوبو ردهدن اتسکر |
 ردرفاو یراندعم بهذو میس هدرافاط لوا هک اریز ردي دعم یسهلج ردقو |[

 ندرلشاب رادع لوا et E رهمط یکی شاب نوف ج

 بو رک أ ثوم هن را وا ءارلنالا ندنراکویاما رولیقلصاح عافتنا نالا ن را

 بولا ین رواوار رضتم ندمواوایراقحاولو عیاوت رد هدنرا وا شابلوا هکمادام |[
 لوق ىحاص بیارغ] ةة رازاتروق ندمولوا هحصیموف هنبرب بودیک |

 هر افكر دق هرالنا کی رولواهران الا بولکندرالباد ا زالوا هتسولرپ تلاحوب

 رد هدب رقسلوت (ناوغز لج ) ردقوب تزاجا هراخدا ردراو تصخر هفرمع ||
 هدنگا هبقب فاو ردراو ی راهاکترابز رپ هدنتسد روط غاط لوا كرابد ءا ||

 ول هاب و ولغابردلاد هنکلک و كغاط لوا یلثم بر ناوةز نم لقا ناله
 ندن اراب تک ایادراندیا نکمت « دنراکتا كغاطوب اماف ردهوکربواوصراقاو ||

 تیاکحن دراط ما تلقو ش طع ت ر اکر لنالو | هدنس العا مک من راردیا تیاک

 كسکویرونپ ر وکن د دیعب هلسحرمر, (هواس لبج ) راراب وس ییسارجام |[
 نکن مدآ كی هکردراو راطقالا عساو ناوبارپ « دنیا کناو راغرب هدناو ردغاطا
 هلت اش هنب راهم ل راتروع هکردرهاظ شاط هیاد ترد ند شور داراق هک |

Êهکردرطاقتم لال ز بآ مادم ندنجوا رد_کشخ ماد یس رام اف رد ر داء |  

 “راغ لواو زالواریغتمالصا هلم کم لوط هک الاح رواوا عج هضوح یەدنتلا ||
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 E ۱ لول ؛یدیا بو ذوب ین ورا ناب روق دنا یک لوا |
 | اماروقیلا هدلبح راف نمم یتلاوررب و هرل یک !نالوا معقم دلج نءاد |[
 ۱ كایگو رکج ا توا اب نک دنحاو ردیا قش یکیا بوبلنریآ ینسهنکشا |[
 : هسک هب ودنا دن الصاردیا لود هنا راف هلیا هکر راک اد نسب رداآ

 | رک اپ سابا یکودیکو یتسودنک هدقدلوا حایص روبوا روتاب بش لوازغروک
 || نوک وا هدقدتبج ندراف بوایب نغودلوا لوبق یابروق رولوب لوسغمو

 || دوه هی رغ لاسعا ندیدنکر واوا رهام رح اس هرکص ندنا نایوس هدرفر ||
 || ندا رسوب شف سالو سج هاو لوق ی روف هک رواک

 ا |یساباپ كن هسک نالوا رضعبل اط هکردوبیطرش اما ردکز دیا تغارف بواب ا
 ۱ ءام نیعر «دناردغاطروهثمر هدن رف یر (ن اغماد لبج ) هیلواهدنز ا

 || هک زوارب هدنیمز ی ور را-قبج عر یوفرب هلیغارب تس اج هنا کن ردراو ||

 یا عحا قسک هر كعابط لوا کر او هی مرد عرف روا ۱

 ۱ مکره. هکرد او ران الوب سنج هدنجگا رد هدشنیمز ناتسکر (تایحلیج) رولوا
 || ردیرق حفر هماش ق ثمد (هوب ر لبج) واوا اله أي ها رظن هرنا

 || ردلزان هد نفح كنا 4 نيعمورارق تاذ ةوبریلا امه ان وآو ۶ هدیظع نآرق

 || ضعب هغشا ندنسو راقوبو ردقی ادحو نیت اسب یاوج ردراو دهم هدنسهلف
 | یسبع ترضح هیصکزرایضعب ردراو مغص فیهکر هدنوب و رد هبراجراسپنا

 || هدنتسواو رد دیب هلح ره ید ند هرونم هن دم (یوضر لیج ) ردشغوط هدنا ||

 || نب هقنح ندم ءنکز یعوف هنا کب ولوا یرابراج ءامو نیتاسب و قیادح ||
 || كندلبقربهلیا نالسرارب تح رد هد ایح دیقو ردنک اس هدنا الاح یرلترمضح ىلع ||

 || لسع ندی هکر دراو یر اج نیص یکیا هدندب رقو ردنوصمو سو رح هدننام
 قج هلوا نامز بحاص یدنهم رد هدقاا اےہصر لالز بآ ندیرو افصماا

 اود ردا ا نالوا قرفتم هدالب عسیجو رلرید ردسلوا

 || ندنصن ٭ مقراو فیکلابایهکا نا تیسح ما 9 میقر لبج رارلپوس
 ٠ هلءورردیقر یک” كلبح راف یعود اوا فهک باحعا نعد ردغاطوب دام

 1 قیدصلارکب وبا ترضح 1 ردب وه ندتماص ی هدادص رد ه دنسسهنروا هپ دو |[

 ٠ لبحر لخاد هدو ر دالب هدکدردنوکه مو ررصش هژئلاسر ین و دننکه نع 2

mmسدرا شعسلا درد ه داران كغاطوب فهکب اهگا کرلشملوا  || 

 راش ليف E هنا نا وق 9 ۶ راشمرک هدر هر بوت
EET 
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 قرابایقیرب لواو دریا ندراف یرب هک الاحراقاوصیکیا نیب هنیربرپ یرادقم
 یم هعیقر "هلقرب هدنسد ر وطوردندن راغاط ناتسکرت (هنعهلرح ) راقبح هلرارح

 ۱ هدننسوا تح ردندنراغا ط نالوا مسالامولعم كسادنا (سن ارب لبج ) ردنابام |

 قع ندعم هشجز هدنبمزیور و ردراویراندعقیزورفصاورجا تبریک |!
 : راغو هدنیسروآ هدرا هکر دزنکر زب هوکرب صدق ضرا (سدقلح )رد هدغاطو

 0 رولوا راونارپ و یضتسمراغ ن لورد هکر هردراوز و نی رفاسم هاکش راز ردراو
 بم خوپ ه دننیمز باردنا ( دنمحب لیج ) رعایت یودیاهن اضو روب ثعاب هک الاح

 e ردرام هلتتسشم نیرفاسم ناب نخوا رد راو هیرقربهدناو ردغاسط |
 || نالوا بجاو هراندیشا هکر دیا هح صرامر نیزوسکا هدناح بارطضا لوا ||

 || شدا یرادقم عارذزو رکنا هدقارطا ردهددنهضرا ( هباحلیج )رد رارف هتنلا| |

 كاذعمردتم الع یب یهاس دود هلا هکر وثب روک ی ناخد نب کرانا ر

 ||( مرارشح ‘لج ج ) ردناب رطعو تبانهنب نارطا نکیا نازورفشت 1 هلوقموب ||
 مدارات هکردراو رر وص هاو هدنفا طا رد هدشالویط ۱

 : و ی

 : ردراذوغ هلغلوایراب 1 كدام موق د هکر دراو تارجرفاو هلوب وا ندشاط هدنحاو ||

 : الب رکردراو یئدععرجاسا-هدناو رد هدا ع كيلح ( نشوج لج ) ۱

 ۱| یمام تفع *ردض كن ر لر ضحى رم نی نیسح ماما هرکص ندنس هتد ||
 || هبهعیفعلوا بو هر وهدک- دنساوص ا اربندنموقهدنلاح لج طا سا بوب اغوا هدا |

 || «دنراشاعم تهج یسبلاسها یرق لوا نی کما اعددب بنج هدن رلکدتنا منش
 || یدلا هره ند نلصاح یس هعر رم هسک هدیلاوح لوا دعب نم ید ليف لزب

 | رکره ردغاط يا هدندالب هبنمرا ( ثر وح ل بجو ثراحلبج )لا
 ۱ هراپ كيپهد هبنمرا تیالو هدنراکس رار هن هکر دلوقنمردشمامقیج هتسک هنسی ر وط

 هقح ند بو ردنوگ رقیب رب« رانا یلاعنو هن اه قح یدیاراو رهش هروهع- |

 ۲ تپ رلکدتبا بیذکست یی ین لوا بوییا تعاطاهسنی یحا الصا یدلیا توعد ||
 2 ندنتالو فباطیرلغاط مات تریوحو تراح یاعتو ها“ قح ءاخ 0

 || كغاط یکیا لوا یس هل یدردنوک هنب رارزوا كنبصام موق لوا بوریدتب |
 || كغاطیکبا لوا سر باسن الا هکرارید یدلواد وبات هلبا هنلارهق هدنتلا

 | یعانیردتاد :سها اتمر دغاطرب هدنس هیح انیقاش روق( روق دوج لبح )ردرلب ذعمهدنتلا |[
 : راو ه- ءسصرب ه لنآ نکن رد رج ید یم عردب رادسقم خر شب قا ْ

 بور راو هسیلو ناب ایزکره کیک ایسرب هسلس | كم ا هرب نج

#4 3 E3 2 
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 ٍ دار محو هدب رگ تدم .EE لواتت ی هلک عد رب بو ر ولوا نوا

 1 دوب ( برد لج )ردراسعا ه رګ راب دص یصوصح وب هکم یلاها هل ر و

 نوجا مالسلا هيلع ليمم»ا ترطح ر دبي رق هب نه رد هدنب رق هرکه ةکم

 || (ارخلبج ) ردشلرب و هدنوب هل یلخ مهار ترمضح لیلج شک نالوا هیدذ
 ۱ یاسو هلع هللا لص لودر ٹرضح رد لرم چ واس رق هر همر کم هکم دوب

 اا ردرلش لک هدا e جاع ءان اک | ردشع الو زن هدنا نیم یو الوا

 1 هلبا رم ۳ قد دصرم هد تراوح رد مس و ) لارو لمح (

 ۳ اقامه ذا تب یئ ۶ ر ؟صن ردراش مرک هر اغ یهدنو

 ۱ هدنو و ر دعاط میظعر هلاوح دنا دره (دندرا لسحر) ردب و-یصوصخ لوا

 || رایج هدنیعم زوررپ هل ن دلي ن دن عراب كش اط رپ راقارترب ندنج نوع
 اأ ر ولو مطقنم هنب هک لوا ز رولوب نامرد هني رادرد رل را یسا رم كلرابد لوا
 | تغوصو ذیذل هل اتاما رولوارهاظ هنو راقا هن هلد هنوک لوا ت كج هلک

 | ید وص ه داوا ق وج یسا طرح كتیالو لوا هکر دوب ید تک رپ ردوص
 |( دورا لج )د واک هر وهط نیلکح هت هرلذآ هني هساوازآ رولبق نابرج هلت رنک

Êنسب هدنآ هکر دهدنوب تباع رد لخر ناتس ناصر و یلواوا  

 ردشتب یکب صق ر ر اس هنن یمو راق ب ندوص ردشلوا رک " هدنګا اوصرلشو

 || کر دراو روکر دنیا رد هدنس هیحان ساش هدد الو رها ءاروام (نیسآ لبج)
 || هکناص هدلوا نازورف «دقدن وق هشت | هک الاح رد هابسر یا

 باس حج رولوا ضابب بودیکی اها یس هرکصت دقدناب اما ردزتسک اضیپ مف

 | رغصا لعاو س او ادب دحو تع هدعاطو و رازونللوف هتب رب نوناص هغاموب

 ۱ زاب ردنیعب حرف رو جوا هو زق (رت لیح ) ردر رقمیدامء بهذو حزورفو

 | جز ردر او هاکتزادزرپ هدنف رفو ردلکد لسک !زو وراق هدنسل ر وط شقو

 ۱ لادا نالوا ندهللا لاحر تولوا رر هک نعد ر دیر ادعتعم یی كني ال ادیا

 لصاحدروق ضاب سیحر لدن كغاط ولو ردعداشیراکدتآ تداع هدن آ

 || رولیق نات رج یی وص نیاکج هدیا بارس یناویحرپ هسلیشد هلبا هتس-دربر ولو
 اأ: دنا هکردراو هراغمرب هدنرب ندراغاط یهدروب نم تالو ( سادنا لاج )

 | یروفرهسنازوا هلغوبج هج زوارب بوردناب هغاب یی هلرتفرب نکیا زیر وکی ٹن آ

 | ناز ورف ران زدنوکو هصکی خد هد اطر و نلیب ردندنیکح راتب مشوتوط
 شراقرب هدعاطر هنو رولوالصتم هام | ح وا یهایس ناخدو ر ور و
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 و ار زا هک الاح ی دنا دب دد زونها وک هبه دمر ءان کد کشا یزلو ۱

 | هکیدیاراو هباکرب شا زا هلا نوتلاء دنکیشا تسوا كنوبقو یدیادیدج ا
 ا ددح لةو ترد هدنداتفره هنو ردراو وف ید نددیدح هد هلقوشا یت وعصم |

 اا ردن ا ان یا هلباراک زور هصن ردن اویحر وب هکر دشل زا هدنس هک ردرادوغ ا |
ANاینا داد هولقاوت یس هلتچا كلوب هک هیلوا ضرعتم دن كیا  

 یزرم هلجت یار رم NE رماد ر دیس هلی اص رل اه بودیا م ھه رک ع :

 |اهدناج دول e زا هرکب EET ون ی اف یودروکیدیق ع ندضرمت |

 : هپ یموربمرارکتهدق داوا مولعم هناش ید فیلخ لاوح اوہ ید ر دل بود اضم ۱

 ارم ناتسرمطلیح ) یدلبا هتسش وید رس هديا لرت هلاح لع بو ردنوکرمخ ۲

 ۱ هه لوق یحاص بیارغلا ةفحم ردشلوا دتع هدسفرشو یونج كززخآ

 ۱ هسک لر هلوک ین میکره ر وتدل مزوج هنا هک رستوا سنجرپ هدغاظوب ||
 || تالذکر اوا نانا هاك رانو ہت هک عب رو اوا نادنخ لصتم هسلبا لک او :

 | صقر هک اضرف ر ولوب قع یس هلگا راک زور هت هسی و هسراپ وق یردهیلغا |
 || لاح هنرهلصحم ردیاصقررانوک هت رایتخا یب هس بوسک قد هروا |
 | (نامرکلبج ) ردبک ر ولوا دتعرانوک هصت یناصتا هللاحلوا ھسیپ هسراپ وق ||
 : ندوبق رویت ها دادتما هدنلح اسز رخ رم( ناتف لبح )ردغاط هجوب رروهشعا[
 | ةع وتتم ما ناسللا هفاخم هدنن کس یهدننسوا بون ازوا و رضوط هی ونج ېک |
 ی یعارب كغاطوب تح ردررقم نایلایوذ ||

 | قابار بوک ییاوبالا باب هل و رریدردپ راج ناسلولرد ز وبجوا هدننابم ماوقا
 هه اماردعیاشیس هعشالوا هنلابح مو ر رحمان یس هغاز وا لولا

 : هل وقرابضهب ردعفاو کو دیا لکد ر وعو ر وملباق الصا بولا یک کراوتسا

 ۰ یلوا دتع كند هل وپ تالنوک نوا بولیپاب هلصاصروره* بونلشاب ند وقر وی
 || ردعباقو رهشا یسل وب ناش مظعیلک هرکص ندانب ود بولوا ناو رش ونیسناب ||
 ۱ ءابس کوبا A E نوا هلا دس دادتما هدلنح و وا
 هلا ز رخ كم ثعاب هن سا ادسو و ردشلوق تا ونالا باب ردهدنس هنر وا

 نوا قمالوا رب ذپ لاخ هک اصم نا س ابسا هرکصن دکد تا ملص ناو رشون

 (نوهازالبج )ردشٌموا هیس وید رزبلا هوکه غاطوب هدرابد لواوردشلو ا ثداح
 ح هدزوا اس طخوردس رد هیدنمس رب رج هکر دغاط وبري هد دنه تالو

 روت سو > دی هفرشه 4ه دک( یر سدیف وپا ا سم ١
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 هن اک ز الوا ككا EIS تاقواا ما در هاطیسدرد

 | ي ی هر مال لا هيلع یب نایلس د لوق رابضعب ردشمامعیج

 نٍ رەسم ردشلبک سوبح هدنا ید یا نودی رفا الذکر دشا سدح «دن
 توشو درک درک الاح شءتیچ لد هنفصن هلی الب كس هکر دلوقنم ندلهلهم
 | ۳ که کش مشد هراکس ربو شم زاب هلوا ا ۵

 0 سم دوو انواع شد | بوشوط BE ا
 هک رق هنفارطا دنواهد هوک کنگره هکر دلوقن» ندنسلاها ی رف یهدلبج نماد

 ارسم مد_لبج نماد هک ند 2ر واوا ادس ا راتالو لوا ا

 AE O رشا 1 دالب لاها ی

 رولوا رسی اجرب ل راف یهدلبج هلق هک ءاکر ھو ررر وکیکودلسکرومب
 ہےلوق ےھارا نب د رولکودرلت اق بولوا ادب هتفرب هدبحاو یهدفرطلوا

 لیوطنددیدح بودیا لعن مدلاو وید رد راو رج | تب ريكه دروب ن«لبج هکر دلوقنم
 ح قلا بو زاه ندفارا توریدتا نو ز وا نیراباص یدیاشمر د زود رللداقم

 | نکم ییبارخال رجا تیربک یدپ را دیدح یکی نودشلقابهک الاح یدندیا دار ||

 ||عا ساجر هنیر هپاجرویت شاک ه دنامزرپ یرب ن درلناس رخ اما یدلوا
 | بوراقبح سجا تبریک دارم هدعب شما كلرادت نسمامناب هشت آ تور وس ||

 ۱ رد راو هر زجر هدنوپ رذ نیه ھهز ی دنواھد هوڪڪ وو شقنک بولآ

 ۱ تا یراجاصو ردیمرکدی ڪس ناغلق یرزوب ردراو موقرب هد هر زج لوا |[
E Eبولوایتدعم در وحال  | 

 هکر دبور یس دوب شلنا فاحصا هنکولم لرصع لوا بورامیج را
EYیار ندنس ارا  LS a 

 || اکب رد قوی ردیمراو لصا رارید ر دراو مسلطمسوبح هددن وا هد هوک هلق
 اا رک زور رپ شمراو هلبح نماد بودیا دهجو دج ر وب زمري ها شهروبنیصهریدلس
 ۱ هک شلراو ها یی جم یرا دقم قیصن شدیا ۱ایهر بو ردلوترم هدید

 هدنک|بولوار هاط ه هرجحرب هلن ون قرن ست کاج شکوا رهحرفاو هلیارب تراشا

 فلک دالصا رکود سوراق وپ هل ھکچ لصتم کش لوا رھا تروصر]|
 ااه نحل كس وب تساوک ها درست راک النگو لو هي ودنکو

 هنر رب یدلر وتکرلن اب درن هصنرب امدعب شات امنا وید ردوب یعسلط كسوسحنا
 | رهاظو,قرب سا یداقیج و راقوب ید هلکنا هک ات یرادتم عارذ ز و بودلعاب



۳ 
 ۲ بناج ردشلاص هیاسهرع نا "رب رج هل و زدرادوم هلطولب یک ا كنتان انا

 || یس هنیفسلمالسلا هباعح و ترضح یتحرد نرو هلاوح هپ هلجد ندنسېق رش |
 || € یدوطا ىلع توتساو ۶# بوروتوا هنسب ر وط كغاطوب هدنکوص نافوط |[
 زا اسب ده درب هدنا مالساا هيلع حوت ترضحو رد لوا قدصام اکو یمن

 | هوکهایسس هدم نال ( دوسا لبح ) ردنیلسم هاک تراز ن الا هکر دعا

 | یو ر ولوا عفاو هدنسفرمش ناتس ربط هکرد هدن راک كنب يمزرخ ردشلنید

 || لیدرا « دننب الو ناجیابرذآ ( توحلبح ) ر ولوب عوبشیغودنالوط یب هیربط ||
 | لاک بویلوا تیک اراق هدنسن روط ام اد ردغافط ك کوب غان هدنب رق

 || دنتلا تنوحلبج ( ثري وج لبج ) ردلکد نکع یلقیچ هنس هلق ندننیوعص |
 ||ندناعز توحلسبج هک اریز رد ل زان ندنا یراوص عیجو رد اط كجوکرا |
 ۱۱ هب رغو بونج ال امش ه دعب ردعاط لوس ی شلوا دن هسلمت ندنا هدرا

 || ندقدلوادتم هروند افرشمو هناولح برق ابونجیسیرب بولوامسق یکیا بوت ود ||
 la بو شالوط یرونید بوفیح ید عاطر نهششام یسکدا ادعام 8

 ادب ید عاطرب هدنسهنروا نادمه هلار وند هل بوک ین ادمهو رراو هي واس :

 || ندناولح یس ر, لوا اما رواوب لوصو هنس هبقع بوشالوط یتادمه بولوااآ
 1 اقرشیسیرب بوتیلوب یکیا دوپ رراو هزور رهش هلبا دادنما هضناج لا

 | یتدیرو بولوا ادب غانط یراکدید یدوج لبج بوراو هنس هریرج رغ نبا |

 | رولوب نیسعت بوبارغوا هناسب» سالس هلطالخا بوک ندنسبقرش القیلق ||
 || هکردضاط كسک ویرب هد-الو یرلک دید مجم قار (نوتسپ لج )||
 هبرق هحل وق ل ملهم نر ەشم ردشم الوا نکعءقائیچ هنس روط الصا ||

 : هدنا ی رمسک هکر دعقاو ه دنس هبروا نادیهو ناولح ردبب رف حر فرب هنوتسب

 || كزیورپ وورسخ هنیرادجرب و یتروص كنیربسش هنب راوبدرپ بودیانب ناویارا
 | ریوصت هدنص هسقرا نآ یورسخ هک ب ردمیاش یودردتیا مسر نلکش 1

 || بولیو هنکنر دی دحاراخ تنسهناکر دشذ رتسوک هرز هدننک | بوریدتیا |
 | حور یذ هناکهکردشل زاب هللاثغرب و ردشل ربدتا اشاعت هلب یراخهم كهرزاا

 || بولپرتسوک یکرریدیک یا هنشاب لز ورپ بوروط صخکرب هدنکو  ردکم هو |
 || هدنتلا ینالا هک اتر دیا رفح یتمز هک اب وک دوحوم ین لک یهدنلاو دودشم ین ایم

 ۱ (دنواهدلبح )رددوحوم هدنکا راع یکه دن وتساب هل هلعسر وب و راقا ناور تآ ۱

 || لکش هبفیهدنس هتر وار ولير وک ند هو اسهکرولوا هاکرذ هدند خرس یار |

 ۲ یسدرد
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 | RY ام تا رع> لواو یدش دب بواوا لععصم ی و اکش كرارمو

 ۱ یدشود یس اعام لوا ندنرون لج هنن اج كمال لا هیلع سوم ترمضح

 یدرب ورمخ ندر ول رم ماکنارسو قدا هن موق لرد کد هلو راه سابل

 تسار ییلک مالک بوډا تورد ِِ لشق نسر بدم انا موق لوا نکل

 اح تباسج اف لو هلو هات ولت یوم تر وک ن ر
 لوا ناسه یدتیا اجر نس هلک هروهظ هلډت وپا تیم كنوراه یدلیا تاجانم
 یم كنو راه یدر و تب اجا ی یسو٭ ترضح یاعد یلامت یراب تعاس

 لب> هغاطلوا ءان ک۱ یدروتک هروهط هدنس هلق لروط لح هلت وات ||

 حور صف : سیب هارد ؟تردق ( هثشذل ) یدلرب و ماننوراهروط

 راو قلحر همالسلارادر صف * نیک سمیاراتا رلوارد هدن ز # راو نیکح هدیین

 نرف هندم رهشر وط A د اسوم ترضح مال _ک صحت # 1

 ید تولون هراب ربهدشدراو یسوم ترضح ردعاس _ط نالوا نسب هعاشو ۱

 || ترضح بواوا دراویهلا باسطخ هدعب ید ر الف یبدوحو كهللا ملک (

 (ماک ا لبجو نائىل لیجو للا لبج )یدررو ناوح هلا رکش دهس یسوع

 یک غاطر هلبا دادتما ان هد ونح هکردغاط چ وا لصتم هدر ر راتو |
 قشمدرهش بولوا دنع الاعش هکر دلت لج یس و نج یهدنب رق دفص ردشلوا |[

 كکلعب دادتالادعب و راردنآ رمیعت دتیس لح قلخ كتالو لواو ردشعا زواحم

 بودیازواسحع یکیلعب مک ەت رار د نانبل لج هغاط نالوا لباقم هنس رفا
 کی عن زرا ونس نمار اکع لبسح ههوک نالوا دنم هنسقرش كماشسلبارط |
 رارربو ترهش هلبانسنا اک | نیغلوا یعسا ك هعاقرب هدنشاب كغاط لوا راکع ||

 هصج انا هدارکالانصح الوا بودیا زواک یسیلبارط هلی روبع الامش امدعب ||
 هن راررپ ویمان ماک البج هعاط نشد هندودح هبمافاو هز رشو اج اان

 ربد رویشصشلبج هاج نالوا ناباغ هدنلباقم ماک | لیج هليا دادتما بوک ندنا
 لج نا وارک ذو ست زرد رکذ OE رق مان ر ويش 2

 : كلذک ردشلوالصتم ههو ر لج 7 بوک ندد رع كيلعب و نو

 || هلن ارذن ڪک ندرص قو سب اکو رغد ب فا وهم هدادتماال اس ماک !لبح

 بولوا عفاو ل بجرب هدنلباعم كن وپ هنیو رد ثل وب تیام بوراو هب هک اطنا |[
 ۹ ی یکیا (یدوجلبح ر) ردشعا بولو ا ناور ندنسهتروا كسیکیا و ۱

 هک ردرضخا لنجیرب و ردراویافترا لزم مران و و یو ز وا لود التو کچ وا
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 ||| اک !یرلیک ك نەبوو نادوس هکر دغاطرب ( لدابخ لبج) رداکد نک یاره

 | یلاعت هللا لص لور نیدم هکر دغاطروهشمیکیا (یطلبج ) ردراڈ# هیارغوا
  Êهدشعوا یل و كنجاع فوڪ اصوصخ ردعقاو هدنسفرش كملسو هلع

  | ÇÊیس هقراو یز وب هدن ایه هک ر دبل اوب هوکرب وہ ( ضراع لبح ) ردمیاش یرلکدیا
 قش هسا یس هقراو رده جوت هنناح نرغردضاس یزو یح رددهاشم|ا

 تره توشالش هر هدعصو ردشلوا دتع لد هنع دالب اونو الاع رد هند ط

 رادهویمو یراا هکرد هدضراع لبجرهط نربب و رچو هماع هلی و ردشلوپ|ا
 رولتیدر وطهخاطره هدنتمل راز اریعیک هح کا ( روطلیح ) رد ر رقم یراحا

 یّدیرب و ردانس روط یرب کر ونلوا قالطا هفاط مچ واقجا هدن اسل برع اما ||

 | کهد-لح مات نیملا سأر ید یرب ورد هد شب رف فیرشسدق رداستی ز ر وط| |

 اا كس سا هداتز ر وط هکر دروطسم هدنراباک ی راوت ضعب وردابج
 | هب هبت صلوا مالسلا ےھبلع اینا ددع مکه چرکا لوا شلوا ناله ندنفلحا
 | اا كس شعب شععالقب ہنس هیتر ی ندنیطاص مایژادا رم ا لاغزدشمامراو

 || [|هیربط هکر دراو ید ات زر وطرب ردکءد راید رب و ناج نکیا نامیج لصاو ىو
 | هکنآ رلیضمب ردراو فالستخا هد انس ر وطاما ردغاط نالوا لطم هنتسوا ۲

 | ريبعدوید ردغاط نالاص هیاسهب هی ربط هدب الو ماشرز هجو زرپدردلبج یهدنب رق
 كنا رد راو مهر هدنا صعبلا دنعو ردیس هراخ یرادایه ندان اها راردیا |
 کرد « دننیبق كةب رش س دق مالسلا هلع نوراهز وط اما ردیسا|| |

 ثعاد هغلوا هدنا نو راه دو س رد هدنشأ كنا ید سرمه كوراھ تر عح

 یرلن !,ط هب هل سوکه لیا ی ماسره مالالا هبلعیسوم ترضح هکر دوب ||
 هتلمالسلا هيلع نو راه هدقدلوا هجو تمه اجانرارکت هرکصن دکدتالتق

 عرضتوید نی رمهلوا دیقم دنل اوحا حالصا کالج ارمسایب نب هن تیکلا لب ی ||
 کرایدراو هلسحرب نکردیک بونیدیا قیفر یب ودنک ماللسلا هيلع یسوم نیغاتف ||

 یرقون یدرر وط توپا طر هدنران ابو یدرارازقرازهرب یشک یکا هدهار ءاتنا

 ویدز ردیارذح نوچ ا هنسکرب هباشم اکو ب هدنیح یراکدید نسرازق نوجا كيک
 هلطوپاطوب نوی وص كس روسیهللا بودیا ماربا تح یدیاراید تسوک ین ورا |

 امالا هلع نو رابه هدن راکدید ردیمتخاوم ی عو یلوط من هروک هکر یک هربقوب

 هج وب بو ریک هربفلوایسودنکو یدرب و هي یسوم ترطح بورا سابل ||
 | یدنغزعا بواوا ضراع مون هب ودنک مدن اه یدیا یدناب یدناز واوید ردیم

 1 د كر'رەو %
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 1 ردت زات هل ید یخ EEN GTR ا
 یکیار دلکد کمک آ فرو 4 اد هدو رولعرد هدر رعد دالب ( نرد لج ۱(

 |ادولوا ادیب ندب دمی رجب یلوآرونپ روکن دسشک ارم دنب نکیآ دیعب هلح ره
 0 فرطر ولو, برش ب ولک نیب هل یم چ وا هب هپ ردنکسا 4دادتما اف سشم ۱

 هروکسنم دالب و ؛ماصم دالن هد نسور تاج تولد شراب عرف هن ق رس

 || هدعاق اف رشم ندنسد رع كط ی هکر دعاطر ( هلورسلبج )ردءقاو |[
 ۱ ردهدنن ام ثلاب لبا یا ملقالج وبو ردنا یا هکر ولک هب لوز ڪڪ |

 ایی رادقم کل ءایهدنتسوا فرشمع هرم ردغا فطر هد هودعر (هراعلبج )|
 ۱ لصام هرهش مان سدایردیا زواع هب هتبس فا ز رم هک ف 2 رولات هنا قا :

 | ردلبا قم دقبلام ند لدا یس داب هنیو رد_ایم زوب بیام كتسکبا هکرولوا |[
 | ردلصتم هزردلبج اب ونج رد هدنسېقرش كنب رهش سراف ( هنویدع لبج )||
 || کرد هیمروکل بج کوی لا ل راغاطوبو ردعقاو هرغدملابج دوخ هدتسب قرش |

 هدنسفرش كنهن وبدم لابج (سسا لبج )رد هدنس هلام كنا ا نم ومل ا دبع
 اا لبجافرش ( سی رش لبج )ردمیاشینودقیج ندنوب سس رهنیح ردعقاو]|
 اا رداداعم بو لوبقم یزنکآ هکر ونلشیاراطاسب فیطل هدن ویو ردلضت همس ||

 ۱ ین املس هک د هدنحا هکر دراو هراغمرب هدغاطوب و ردهدناتس ربط ( قرا طلیج ) ۱
 اک ات رافی راروضب لصتمرل مسلما كير هليا هنسنرب ین نح هکرولوا تخ ر درب ةنمان |

 ||ىحاص كلاما حف واامارولبسکر ومب لوا هل وبنوکس تکرح كتخزد لوا
 1 کلا 5 اهدقدراو هند سل دی نیلسم رد هدننرقسلدا قرااط لج |

 || كس دنا ( هداش لیج ) ردشم زاب ود رد ف لبح یسارب ءا هن رادتا

 هلسلدنا ( تر لبج )ردش لوب دادتما ا رغو افرش بونلوب یکتا ردهدنس هت روا

 ردن اا ه دغاطوب ن 2۰ رهز لکبه رد شم" دیک هلصا رد هدنتدبام هک شورا

 البح )ردنادابآو هرومم ید ررهشمان هنوکرطو هنولشرب و نوعب را اصوصخ
 نیا روبط ماریثوب ERE ST ید کا ( نومي

 اک ليج ا 0 ۳ 7 یرلنا كد ا

 ردراو یرللطعم هم هنفد مکن هدخاط و و زد او تامل پول افت اس اولاقوف :

 كت ولاح یدو( در وجال لنج )رد رلشعا ناب بوزان راب اک راندیالاغتشا هدف وب

 نیخلوادیمب ند از كلاع نکلردراو و هدنگا رد ه هلن ونج و
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  ۱زوتلا كس ۳1 شیرازی  Eی ۱
 یدلنروق ندیالقنا ام هح وب ی دلوا نک اسضرا هددت ىذا ا

 اا دروحال ر ن دنر هرد العا سودرف ی دوا صا هک امرب مان لناخوص ی

 یدلوا ادب فاق هو کح هلکنا ی دردصا هتقارطا كایمز توراّمیح رهوج

 نیمز هد هن یدلوا ادب وه ن دنعاعش كنا یسلت كن ر رک وک «دلاح یکیدعش

 : كنا یی دننوا مسر ی صرخلا ةا ارطا ف اق « و ک تقام یدلوا نکاس ۱۱

 وص یز وی رب هسلوا لابح هل ابو یدلوارارقر نیمز هلبا یسهفیطل هصاخ

 یدرولوا طط یکاخید وص یکیکیدتیا هطاحا ی وص اوه یدرولاق هدننلا

 ادوخ كنان انوءایم ه دنرب ره ردفو تاج هنعفانم ككراغاط هک ی دلوا مولعم ید |
 دجر ز هکر د (فاف لح ) یرب نده ردۇوح ندروصت یسهعونتم دناوف

 ردشغ الوطیبمز یکیتیدلیق هطاحا یتسهرق یغآ لزوک ر د هدتکنر رضخا ||
 هکر دروطم « دنونکمرد تاک ردراو تاقوطحت زسا مو رالاط دده هنوا ندنا

  5قبور كني رمع ندرانا ر دش هر وک مرکه یب ترد ندناسنا ی عو و فاق هو

 طیب ندالع تک رد سشیمدآترضح شبا ی ردشهالو امولعم

 رانا مالسلاهیلع لنامج ن کردیا طوبه  a ۲۰نا یلسیجایا یدک یا

 هدنمح تحص یرپو ودو نحو سینا هک یدلق اشا السا -هیع دواد نا

 | ی دیش ارس بوراو هی هفیطا هربسم لوا هلکهروتوک لب تخت بولوا |]
  ۱یرلترضح یلاعتو هن اصجسقح هکیدر وک( تا ||
 ی دبشار دنوک هنتوعد كب همش ماوقا مان كاسنم كسان بو داره م٥ یلطورون |

 ۱|یاصت هللا لص نطصم دمحم ترمضح ادسخ ںی اینا ن اطلس ید رد

 فرش یهدنا نولوا یرله اکر ذ کک هدحارعم ی هکیدروک مسو هیلع

 هدفدراو هفاق هوک نینرقلاوذ ردنکسا هکر دلوقتمیدلبایسک تدامس ندیرامدقم ||
 : ردنکسا شمردصاب نیمز هلبا یس د هک نعد شوق هضرا هجو نیلا کد در وک كلمرب :

 مسا هلیوب رک | هکشمر و باوسج هل وب یدروصوبد نسرابا هلپ وب نوا هن

 # راسهوکرب < 3
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 ۱ هنار وا هدقاح هوکو ردشع د رولبق ناشی رپ ینا اوه بسا رولعاط یز و رب

 راقا راکس كس هدنرزوارد ککپ حسرف ق رقندنیضرار را ر دراوررراړد

 :he حر رد راو هک وه یماندا كلا هکر اب .> قمرا هنا ه نوا ندنرب رهو

 راض ەر راشعدرد نو اک محو یعهعض كفاق ب ودیا طب .ص رح ت توقاو دیس نیا

 | |راشءد aS واو دوکه رخ ند همقب همت عب Es هل ا
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 |یسدیدروق هت رزوا دس یتیرب رس بولباروصحم انرکش هنناج یراترضح ||
 بودیار کش هدهرارکت یدروتوا بولواردنکسا د وید مداوا تحار یدمش ||

 || هکلوق نب یتماکصتماهلبادس كروب بابرالا برا هک یدرواز وب هقح هاکرد |
 | اص لرب ثداح ببس هت اوش:لوصحو ثعا هیادعا عقو ملق ٤ل دلبا دنا ۱

 [!یدیدردلبدرمسم یتماعا هک لی زج رکشو لیج دج رازه "لدردلبب ین ودیا
 ا تعاس لوا نامهیدنغرعارادقمر یه طصم توریدلاق نشان ند هد ھو م

 || هجناكناو یدلبا دس ام اع فا بناج هلبعولط هکی دت اروهط ةنسنرب ندا رد

 | یک لا منام هنابنم كبتلاع سعش تولوا مالن ید تولوپ نا وی ر
 | هرم لحاس بوناشوق نیراحالس رلیدترکس هنپ رلت ا ےٹح ما رکشل مرحالف |[
 ض وهندو شح ثعاب ی دنا وا ناورشو هکن د هماک_:ه وب ران دا و دا أ

 | تاکسا یب رطا قم اب ردرکاسع توراو هرکی رادقمر یدلاربخ ییکودیاهن

 هکصندکد کیا قلاو لس کا نوا ن روسآر طعم العو لح قح یدلق زا

 || ن دع عام ههجو سب ردشمردلب بودیا ماسهلا اکب اح ارس عیچ |[
 اہک ا یدلیا تا نلکوت نسخو ییقدص وید ر دقح هلوا طاسم اکب هجهب ربا[
 || نیت هدس بولب رعوط ی د ق ولخت ناسقیج ندان رد لوا یدلکح یشکره||
 || تلمیا بو دیا باسطخ هی یرمسک هدعب ی داواربارهبادس ءا تح یدلک |

 | هبارخ هرک ترد بولقی هو یتعیداوا ر وم هرکترد هلدسو نب راکزود |
 || هلبا كعنص كنس ه دذ راتوب تراجع یهرکصقاح نکل ن رولب یه دراوا[

 ادا هل رد_ةج هلوا رادیاپ نام ةباغ ىنا ودنا ترخآ رخذ لع نج هوا ||
 ۱ )خوب یو یدید یدروہ لوبف یکرمخ اد-خ یراب یذلوا بیصت اس
 || راس رازج هکهیلوا نخ ی دلوا باغ بورب و بشوید مولر ندسشناکس]|

 لالنو نیمز یور لاج اف دعب ید هتاغ هدلخوب یرک دراطقا بدا عو

 اغ حلوا نوخ رم قرع كلروپرب (هةشنا)یدتبا مدت یت امدقم نیضرا طس |[

 ٭ رسان مع هلابحر دش م رکن 3 هراغاطیدلکو د کشاب وانا ررر هرب زجر درلشاب ۱

 ۱ دک اهر داونو لاب لان لصف
 هل هلاهیارخ "یضارا ردیعب رنالواروم» كنب زوی رب هک ن وکسم عبر هکر داون |
 ۱ هز وب راقر هدنحا كاطع مر درک وطر دلکش ی و رک هک ضرا طس هلج |[

 ۲ رانالصا یدررور زو هلهحو لوا هدقذلوا ولخادتا کر دشخاوا هشت
 |لالعو لج قح مرج الف یدیغ وي ییلباق هغلوا نک اس تاقولخو هفلباب

E 
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 TEE ر دقوح قق ن دفن کل دما 7 تراوصا اما

 اار رح )راش اص هس هرب هرج مدع ندلوب رخآ یی اویحو ىت اکس رلشلا بودا

 ا توا : دنق دراو هزرخ تیا یا ےک لوسر هک ناجرت مالس ( متغاا

 مع "ر رج یدعور ابلاغ شمروک هک یکدار > یی هیلبج مانعایهدنوب |
 زد اخ وکو یمهرب نح مع کیا ندنارکی بیا رد هو ردیریغ کوب[

 ( ناويلار اسو ةكعسلا نم نا ملا اذه بیا اماو )

RIESE AFET OFF۱ هعدخ دنا  
Sa Eهت هکر نی تناوز هل وب ن دنا زار  

 1 اشار دشمالوا یلاخ ندنلح اسمو حایصشمروط هل ز ززخ كم راک زور

 شلراقیحهراک لر کج هليا رلدیا نیلاقو با رربجتز شلوادیص قلاب كوس رب نوکر
 || لئام دنا در الرو تب لا لاو دول یخ هست ساشا هک اتو ا
 اقول نو زوم هدنتفص خد نوزوا یرلجاص هروصلا نسحاولتت ضا |

 هککود یب زوب هجنروکص یفیدقبج هرب بولیریآ ن دارد شممچ هرشط ||
 Ez ردکنادخ تمکح شمالشاب هغلتق ناتفو دا رفو هغلوب یاو

 ۳ یک قیفص بول ۰ دنبی ام یکبوک هليا یرازید |

۱ 

 : نامزقوح رلیدمر ولاص هاب رد رلدلقاص هوا ات ش ام 4 تر وعر س هبا دودشم | :

 7 AD یردلاقهدحل هنسهلایو تی سکره یدلوا انیدمک

 # TEE دل لواردا رد تالام ابلاغ 9
 $ OE كلام + رد آ كلما e ج

REبو ز وت ا لوا رردنو ی نا  

 هدقدلاح هلن شب یار وق رد هدنتعلخ هبح ه دنناذ ددح زولیق لصاو هرا رج رخا 2

 ٤ هل | ی ضر )!ساعیا ارولعم هلا ترم لوا E EAD دریا

 ۱ ر ولب وک | دع همد ردح وح امو مب AS لوا هل مقدنع |[

 || (تااق وللا س راک باک مدل ومنلا تاناکحا تاک نمد رخ باک هه)]

 a هن كالا « "۱۱۰ ل داب جج نف شب دن ارجو یربشک 2

 | مودقو زرخ دونحمو-ه ییب رطاع رطاخ یدلبق انب یمه دس یهدوبق رویت |[

 ا ا او پت

 ا هراس لح ا و داف مهندس هغدعد لار کا

 ۳1 زر نو

 CTT و تشیع کو ساک اسب 2 تل تک تست ین ۹2۳0۳۳ و ٩.7 هی تست ات کرم ی سم
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 || ردهج هدانز ن دعارذرب یلوط ر ونلوب «دنرازاس كيرمرعو هد نلحاوس| |
 | ردندکیکو یل ف ناصیب اجرب هکر دقلاب بب رغربامارد هچنرا دقم شراقرب یکلولک ||
 اا رون روک فصذ یز وکو یشاب كند اج لوا ردرهاط هلب یسیرد كج هدا ||
 || شلتآ هیارد نکیا تسدرد یرخ !فصنو شع نصنبولی روشب هک ا وک |
 || هدمالسلا اسمه#لع یسومو مشوب توح رک هستن ر دمان قرطر لوا اماف ودییک |

 || ی دیشلوب تاسیح هلسفعفوط تابطاءام نکیا شعب نص بولوا عقاو هلی وبا
  بویلزوط را ر دیا اشا ردربتعم یییخ « دت دو موق قلاب ساجوب سب

 || رولواخد قلابرب و راردیکر رولآ هنت شکشپپ هی هدبعب نک اما بودپادیدق
 || رقب یس هرارم ر دقوب یز وکو یشاب روئلوب هدنب ولسا یس هقبش راسغلب راذک |
 || ردنکع قازا یزا یک د ادم هللا یسهرار اضرذ رد ارناف یکی س ہرا رح
 : تونازوا 0 فرم ءرانم هک رواوا لاب هرانم درب ردجار ندنسويا لا تک

 ر دیا قرع ب وغار هتسوا هبفسیسودنک رایج ندا |

 چ زرا ی عرارج اماو و

 || ردشماهشراق هرصر مجه ر د ٥ دنس قرش ناتعربطو ناجرج ای رد وب
 : ودن دم هاب هشالوط ی رود کر کرد هلبا هرودم تاشهر اسضرف

 | باربخ تیام ر دقو یرزحو دم الصا زدررقم یسلک هل یکیدبلک |
 "| رثالانا انالوم هکرد « دن وب تبا طر دکل 1ا بعص ههاخ ردقوح یمطالتو]|
 هن ا کت از اهم کارد بودا وط رو EAE هدنناخلا هد رخ ۰

 || ر دش زاب هروب تی اکح یراک دلک تسار هب یکر هدرلنا بولبدیک لی ۶
 || ر دشا نا هبا مع نالوا مولعم یلح اوس بولبک اب نکرآ یسهصق طبق یک |
 || هک شمروک هلب وب یسا دنا دماحوبا ردنیط لبج "رب زج )یربندنرارج كيوب ی دعا
 هک ی دیاراوقراد رب هدنسا روط یدیآ هش هنکنرنا رطق هک خاطوب نددوسانیطاا

 1 ی درا_ةہح راقاا ولرد ولرد هل اولا ولکد لوا ن دسنحماو ر امیج را وص ن دنا 1

 | هلسآوب (تای- *رب رج ) ی درونلبق بهت بولیروتوکهبن اوچو فارطا یتح |
 اکر دهدنوب تبارع ر دقو رب یخ هضاب قانا کرد لوط هرانااس وا 0

 || ردقرج نکیاراورامیخدراشوفررافیچ یر واب بوبلطر ب هطرع هدا كرائو
 ۱ لرولا كنکدر هني رالاران ديا دصق قلا ن دنسير وا لرويطلوا اسضر |

 | ن درا: الب ال صا رار واو سرتسد هن راهضیپ لر وبط بول بق عفد یرانالی
 ا دد دوان ید م امو شوحور دقوب سنا هدنوب (نج هر زج )رز مر وکر رض

 تا
 اه بیت چھ اد مو اد مت مس ے



 | یالتبم ین دلج رازک لد هو رف یستربا ر دیا روهظینوک تدس هدبلارکک ی رلیک |
 | رولوا قلابرب مان لسغب سدر سکین عجو را هسوق هنلسوا كنالوا سير ةن |

 || بولیسکا ییوص كابر در ونلوب یخد قلاب لویرب رونیروک هدتروصر طاق ||
 | ندنس رد هک اترروط رونکود لد هستعاس تلا رولاق « دتئسوا موق یناصا
 ۱ ل وصو ه رک هن قر هحوا رولوا رهاط ی رادانو یکنا « لا ی دلج توقبح 1

 ]| نکا ۰ دسنلح اوس هیق دالو ماش سلبارط رونوبرانالبب ویب ویب هنیو رولو ||
 !٩ خاص اما ر دما ینوزوا شراقرب هکرولوا د قلابرپ ر ون روک «دناقوا |
 ۲۱۰ دن درا یغالوق لوصو دم طفل هدنسمافقو هللاالا هلاالهدندرآ كتنغالوق||

 | ندیرفم نوراهننجرلادبع هدناقولختا بیا ردقتحیرارطس هللالوسر ||
 ٤ کیر نده فس لها« دو دراو ه-هضوم مان نوطرب رم هوس ةکوادنآتداوز

 ۱ رم هلتج ی دنوط یی رب ییکر می دید یدنانیساطاوا ی دیا یا اقص مالعر :

 مشوب توح هکرولوا یخد قلاب رب ردشمد ق دوقوا امان یت داهش ملک كدروک |[

 ۱ سوق رکوک یک« ود :

 لاهشربرب ساط یکبا یس درج بوروا هشیرپر, یرلشدورر و زادص |

 ]| یاب كنالغوا هدسنشاد رب« دقدجآ نی غآ هل بضغو ر ولیدیشیا یک ر وتقوط][
 ِ 1 هلو دنلوا توعد هلراشا رزبس وک تعالم سن الذ جم ر ولوازاح قمیص

 ۱ قمالوا ربعمندیجا رجا ك اناویح یءهد ر رعق لص#م رولکر با تناجا 1

 | یغودلوا فشکنم ماش رب بوت اب مور رح هکرابالقن یسل دنا دماحوبا رذر ما
 م دلا دعا شرب توت اص یدشود ندراک نک مدروک یرط مم راد درب هدرب

 || مدر وک ینکیدلبا سفنت بوگود نیاسعل بوجآ نرغآ مدلبارظن هلتفد هکن2 |
 || هک بوک یدلوانکم یسراپ وق ندشاط یدلیا راک اع مدشلاحوبد مهجا |
 ۱ مان ن درام « دمور رحم اهدسعب ی دبا یرط ج رانرب شوق نه تخردزوته|[

 || رارونپوس هه دروک یا نوب رلطرع هج دل وا نک اس ان ردرولوا شوقرر ||
 | لوا ر وشال فن هرب فوخمرب یراسک هک نر راتوط نهتمییسیخ ی دوجو
 | هینتم راک ر انا هقروزر اک ی ودنک زا هاکوراقیح هاکرولک فجشوف ||

 | ولدا دوهبلا حش درب رارولی یکودیا راو مصم بعص ٠ دنرلکوا ررولوا

 سس دو یر نیت تک ی نوت 5



 : اا 3-۳ ذو هدسلا ا تورو ی یعسوا

 تودنآت نک ک ذه دقد داب هلع لوایرب ند رلندیا مس تور وک هدیغاشا 1

 || داغوطیکن انا بویلوا هلبا هطرمب یلسانتو دلوت هکر کم شءاراقبج ہر ٹط |
 || سلروص هي رادایص رمب ضەب كن هناد ومیتعب كن هب رق لوایح شعا ||

 || «درلهراغم کهدررمفو یهدنفوخوق راشاط ك وہ یهدیلاوحوب كناویح لوا |اآ
 || کودیاراوولکد حاس# لوس هدتاحهطو تماقو دقبولوا یساناو یساباب نک بس ۲

 : بودبا موجه امی نکیا هاودنکن کیا لوخشم هدیص هلبا لادنص هعفدرپ شحا
 : ندنرلحاص ق رق ندککرا كس دورلشع ات تاکح ی رلیفدلد ر وق قر ەح اق :

 [ ات ردلت کود اهط احا یاد صاف جام ص شاب بولو موم ِ

 || ردقوب یندرک ادسج هکردوب یف رف كني وضع ضعب ندناسنا هلطابو |
 : ردوو جد یرلف الو و هد رهاطو ردشلوا راز هلل دج اش ی درو | ١

 ا 'راکحواد لوااماردااضصا ہلکا یت وص رد راو كلد کیا «دالګ قالوف قحا

 | کاویحوب و ردر رقم یکیدشنروکهعیمایف رطت ناصما ر دکرخوک هل تاغ |
 ر یدفدو لسعطو دور ٽ وص اد د هدب دش تاوصا یدعوس هداسند

 | هدنزوب ری هک انفو ردمزال هستملا یرارف «رمزعق هلباردطضا لاک « دکد تنا |
 1 ندای قەد حا ی هک اما زولصت تیک ات لحن هد یک هی>و نابهدررو ۱

 | یرلکبورداز وکو ءایسیکیزوک ناسنایز زوکر ولا لز یکی قو کک 8

 || یرازوک ه دنع" ر یرلشاق كننج َسرف بوت رو ک یکن انا نیم یراقابقو ||
 || نسح لاک ردهایس تاغ یراهق دح اصوص> ردر رهمید یرلش اق هدننسوا

 ۲ ین رازوک ابرنک اردهرش لہ ند رک دھکا دا دیهاوک یکی هک ا وکه تا طلو ا
 || توصر ٠ دقنابوا هک الاح ر ده دقلا بورب و سفن فن یکروب وا هرزوا قعوب

 || قعرشا یرزوک ه هيلا هثدلوارود ندزکدو ردقجآ هلی یسیکیا یکی ودتشیا
 فرود هود یرواما نا هر اس هسنوارف ن دنلزبف اک

 ۰ دار یک دوسا طخ بویغر دن از ج ی E نانا هک یتعب ۳

 رامغدوخا و تادان ەن E EE ردشعلوا ولخ قور ر یم هلا قیفداا

 | ر دهیش هنسق نالسرا یرلقادودو یرغآ رریقشق یک ینب در تشق ا
 || شراقرب ر دررقم یخ د ییراش ضا ییا یک یراقی ناز ریش هن تح

 || تسواوتلا هشو ردشلوارهاظ یرالیق» دا ز ندرازوتوا هدشوزوا

 هک 2 رد رادومن هس راربرت رس یس هلچ رد راو یرلشاد ه دامز ندتلا نوا



 مانغا رد هد دور یک (هطااخ هر زح)رولآ ن رخ رشو رخ لصوصخ

 راک رد ولطب وط یقرطره بولا یکرشننم د ارج اضرف ردولم هليا هملبج

 اكو E را رعب بول دا هداوزو داز مانا ھے جز رانوطر واو هدقدارعوا

 هدن رق هن طنط ق ج E ساک ) رد_آ هر زح)ردهدنرزوا وب

 رو لوا فشکنیسا j EN EE رەد ی :
 ید تاقدصو رودنر ها ییح رب و اه لو

EROSرو داد هود  E 

 هک رصلا بد لیصفتو را اذه بیام اما
 ناسنا هنمات رها بد ندنبارگ هبنط:طسف یا رد قعد ندشارغ 2 ول هني

 كلم اراده دن رات هب ره هاعسل و نین اغو نامت هنس هکر دراو ناویحرب هدنلکش ||
یک هدن راک ی عیاش هلک عد یس هلکسا هسا ادوم عداو هدا 5 هدور ۱

 TRE هد رق 

 || هلاسر رپ یفاصوا بو زاب هلیا هب رع بیک ارت یربندمور ءااعردشمیچ|
 ٤ ج هر انآ رکی ب رحت مطالت ناویح لوا ۳۹ هل هحو و ردش ۳ ۱

 یس هراپ رص > هلا = ںیمروطرلن وک ه < ہدنرل او وس كن هب رف لواو ۱

 قد رونم زرولف ها ی و 2 رار وق هنب رلکوا ی ی 2: تاب لو

SE :ین نالوا هد هات د الصا شک اب هتتسوا تودنا و  ET۱ ۱ تشحو  

 ۱ ۶و۶ دیا ادغ نایسناو شمزوط هرزواس زا یکش ی تفلا هل البم شما |[
OEEهد امز یا هه 1 رحم هکر کم  

 | | «دقدلوب كج هب بوقیج آینراق تونلک !هدراک نوک یکیا رب شہراقیج یھآک |
 4 : بودیا ضرع تعالم همدای نشوآ هوا ارطاو شعا ردیکردباصوغ هر اب رد سس ۱

 ١ و هينا سج تابه تاه هدناوط كندق یاس 2 2 و شعادراو ۵ نھن :

  1دندن اج یکا هدر بب رق اد ر تالذ عم ههل  aیرللا ناسا شعاراو یرثللا ۲ 1

 | هد وافتم لماناو یعامرپ رشب یرادقمسرافرر هلوا اشا ند کید هک یک ||
 قیر دلج یکی سی رد كني ریقادا زا هدنسارایعامرپ یار ھو ییانر ُط ا هایس :

 : یررب قلا یک ایهاکو هو یکم دآ ی فاکس ءارادید و رها 5

 1 9 مس بودازوآ قبلا !اهدکدتسا دصق قعسا یر تا توبوق هناسوا

 9 ود یتمرپرشب كنيرب رهو یع ابا یکیایکی رالا هنيو شعا راد وغ هلی

 شعازاو ینامرپ جوا هلرعامرپ ناسا ید E نو طب ۶ا راکشآ هدر نیو

 5 اور تب كد نام العا نالوا نفت تنیدس ام 1

 3 یطسوا



 اارب زو هدنر ود ینا ناخ میلس ناسطلس نکیا شهرت اوت یراکدتبا كيت زهر ||
 || در اعسلو نی: امن هنس یدل ردنوکر ادرس اشاپ یطصم ال ال راد رک تعاضهد||

 ]| رد هرب رجرب وب (لفنرق هر زج )ردروط م «دناحمیلیصفت یتیدناوا حد هدنخ ران |
 || لعترف زرولب یرسوب نوب سیب نکل زعل: ی رلکدتبا تسیغ نوهنو زغر وکی اخ |[

 | رارواوب یرانغی لفلرق هت میق یس هنرارار وق هدلحاس ین راعابنتم هنس اجر
 || ودنکدوخابو رارولوب یس هدا زاب یسهتریا ید رازال ایت قران دی بلع یتا |
 ار دسر و نسا رکدر هسا بصف لفرق اض رف رارروک شدوا در ینعاتم |
 | هرخالاب رولوا لاحم یراصالخ ز هذا یسولکد هنرولاق ر واوا سوبح یرایک |

 || كن هرب رج وب( نار واط هری زح) ررولوب لوي تاج بن اج هک ات رارربو یر اقدلا |

TET RETTRINEL 

 || ر هویعضعب هدناو ردهلجاودزا ترنک یرارا_غفا راهو یرلشنازام هلوا|
 یعاخو منم كنکلم هلروع كب تردو رد وها توق دبنم گرد راو

 رارولوا ا نول یک هد اقوارم کا (هرایس هرنج) 9 ۱

 : رارلبا ف صو هل اغ نس اوهو بآ اما رار وتنلاص ندنا هسا راولقیک دام هر رها

 ||قما لطررب شاط ناسنوا سا ةر طرب اضرف رولوا رادقلا فيفخ هلتب اغ
 || دو راحت صعب رد هطاهیا ارخرب نوتلا ین اص یار طو یش اط (بهذ درب نج)روشل وب

 اعر الا کیر دله اح ا هر هر نحو هليا لادنصر بول هراپ ی راک :

 ۱ GEE زب را هامحسلو نیت هنسهبنامز دقب یدیشم تو 1

 : هدن اهعلآ فرصت تعک ن ا ی دلبا 2 م وح ص نايلس ناذعاس مور :

 | جاج نکا ہد فرصت ۸م فا رافک یا هنیتم هعلق چوا ردلیسلا قوا

 ۱ ی وررلنوکه ها شاتر وف هلبایم هراب هت رب هنسکر قعا راشمالوب لوب هات 1

 اب لوا قعوقو كل بهذ هر زج شمگهچ هی هرحاع "ری زجرپ و هدا رد ||

۳ 
TY 

 || هلیالیم زوب یتبب رقهماشلحاسو لیمز ویکیاالوط ( سربق هرز ج )یدلوآ روم

 7 هراهننف م نالکب و راو هپ هين طن طق ندرصم اصوصخ هني رلیک جامنالایوذ

 || اع هد هطا لوا نایلوا یتر وع رادغموب ردیا جاودزا هلنر وع ك هدتبلا کلام

 ْ راڃا ناسالو هدناو رارکوا هله> و ره ی راساو تاراعو ی راو هک او

 رک رغارلثلواقرغ هداب رد تایم ۰ نکلرلشعا یی هنوتلا

 "نام هو ناسشنورتا تهد هر رج رام ارا لر 8 یا
 | یبرلشاب ورا ریبیتا تن اسنا رد را راوخ مدیره یفاکس كنو (روفاک ؟ربزح)

 i اوا ی راکم و ید چا لركوب بو دلو ها روفاک

 اذگ 965 دهها مس هتک مت هک ۱ :ی اد تو س: یک



 :e هرب ر جو ا TET 0 هنس عا

 یطصم هد هر زج وب و رد هدنن رق منوتو هدنسوشرأق هیقب و

 لیهزوب بام رد هدنرغآ هین طنطسق جت( "درب رج)رد راو د یجاغا ||
 | ج هد ادلبلا موقت (نفاص ری زج )رد ر رع ءیکو دا ولم هلماخر نداعم ردرپ |
 هت ردرب لم زویشب یتیی ام هلیا هن طن: طسقر هش رد وب نالب زا وید یکط صم

 Es نعسو تس هنسس هرکصذدقدلوا راذک جارخراک زور ۱

 قم هله هب هيم الخ ءا كالام نیکعا دصق لولس هد رط تنایخ یراکیاا

 یسیکلعص» كنکملا مو برع یکه د اوجو كمور تالو اموع یدنلیف ۱

 شّلا لوط كن هری رج وب و رد هعطاقمیلکرب رد شاک هراو ند هروب زم "ری رج |[
 ندنوب رد هبلقصیعما كن هرب جو بهدلصا (هنیسم "رب رج) رد راو یرادقملیم
 | ندرو هکر دهطاهر وعرب را اکتهیرجورفاویعاز و عابر دشعا و اریطست هت دعم |
 0 ۱ كن اکس رد هل رلا مشکییمز هک الاحردراو یروبعم نصح ءدان زا

 كالن وکی دب نوا یرود روو رد هلولو نوا توس مده یر
 نار وب زم ہد امزرب رد زاب وب لا تسشادمردبلرمسد یوطاما ردلو |[

 رد هدنلا حرفا رافک هنب هک الاح یدیاراشلوا نکس همالسالها مزلب و هنبسم ۱

 رد رب لیم زویس رد هلقص دکر وب هم * هوا رج رود ه لوق ىس ردآ فب رس ٠

 اا ةر رج ردلم نوا نام هلیاا ب دراسو رد هدنسوشراق هونج(هقسرف هر زج) ||

 | كن هطاوبو ردن ردنا ندم ینثیا, كن وب ردز اج ید ا هننرب اط( هر طاکبنا |
 | یعسو كنس هروا اماردر لیمز ونواز ويشد هلذا رعا هلا مش ندب ونح لوط |

 | تیاه رد ریکم یدرزو مس نداعم یک دن | ردر رقم کو دیا ل یمزویکیا |[
 1 گلد ییع ءان ر دمو دعم یو 1 لوا هد اغ اتش تدش بولوا یر لوط ۱

 ۱ ین اوعرا ماد میک ین امر بارش ردیکرولوا نافد هصلاخ بهذ ی ۳9

 | درب رج ررپوج لیم یرکیز وی( هبل "هریرج )ردا تدوع بولوا رپ هلبا یر ||
 | رداببسلا مولعمیم هنب دم مان هيم هدنس هنر وار دليم شا ینییام هليا شطب رفا ||
 | ادد هدنسیلاعش كن ایل( تدرون هرز ج)ردلیدع یب ولد ءى یارو حابوتاح رفت اما |

 | بولوا لیم ی رکی اضرعو لبع یللاز وی الوط هک اضرف رد هری زج لوپ یخدو ||
 || ىكطصم ةر زج هدن سب رف بناج ردروهشم هلةملوا عياطقو یناوش حر ||

 || ينۇلالاخ بور موج ليم ىللازوپ جدوي( سودرا هر نج)ر دروک ذم یاو ا سابق |
 رافکهنب نیفاوار بسوی a نکل ید ی تن ت ودا

 4 هنو سهل ۳1



CE 
 رولوا ب اغهدقدلراونیعب روبرو کن دقا ریاهک رد هطا تب عر و( بڪ 5

 اک

 كەر رح وب ہا وف یحاص نادللا ع وع رم ەراو a و > هب هر رج وب هد هک د

 ی هلج ردهر رخ ز چوآ هدا ایم یس هرب رج س سطد روا الا عسر رد ساس عما |

 كب وب هج بلوق نوپ رګ ردرل مر وربخ نيح RE رد هن احوررپازچ

 یورپ زج نر ونک هاب بودیا دص یتا رونلوب قلاب كریج وکر مان لک اش هدنلح اس
 رد راو تخرد بی یغرب مدور رج وب هکر د لوف رر هنگ روز رو کس

 نویلْشا خلاصو هدوا رکحدق لد هت امز لاو زرت ندرب يب ی وتو نوک

 هدقدضوط نوک ی سه رانا کلا ینامز بورغ لب هلک | هشت هلط نوک |

 (سراف رب رج)ردیکورولک هلب وب زور ره يآ یکیانوا كلی ردا ا أ
 هر هر رج هلیا رکرب ندنان اج هر 5 هکر ردد ارع رد هر رح -رب رر وح لس ڪا نوا

 ردشاک دما لالز بآ هد امرعت نابم هرب رج ناکس ردشل رر ا
 هدقافزرح خ هدنغ ولنز وا ك هکط ر هقوب تیا من دوخ هنت اراعو نیتاسب |
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  E AV. RAHاه  AS AVAAرنو, ۹09۱۲۷۳۷ ظاقجبو  7 EVNA ISو

 لیمر زون وایعولن زوا رد هدا رع Et هقر ام "هرب رج يات "هر رح )ردعقاو

 ناسعطی ہارا هللا هسادرس* هو جد رز او لمم ی چر کب یعسو ةد زب نفع ردر :

 || (هقرام E دیا نیم لبمز وب هګراو هپ هفربام هرز چ هنبو رار در دليم ||
 3و مو یاد ود هدنن ان لربا رح کودتا فرصت ۱ مالسا لها

 یربع ندنس هرو هدم ردلمسم وک او هو ج ندلابش هر وح 2

ASAسا 7  

 || هعلق یس هیراج * هوا س ات تخم یاپ اما ردر ردم ید یس هروهشم نوصح

 ظد ) ردشعد هابل نا هدنفصو مکه رد رهطا هژتداطا لاک هدا یس هعقر ۱

 ۶# نوواطلا هند ر ةلح هاسکو # اهق وط ةماجلا هنراغا دلب
 + س وكر ا دلا ناعیق ناکو * دمادءهایلا كلت ام كف #

 قفارطا رد هطا هر وهه قلزوجوا هلتاغ ردهدقاق زرح وب( هقرسنم "رب نچ )
 || قنا قیام ردعقاو هدنسفرش كنس هرب نج ه-قربام ردشمرب وج لبم شا لا
 : یران دعم شکو نوتلا هدنګار د هدنس هلب اعم هز دالب(هنادرس "رب رج )ردلیم یی

 | دالب الاح(هیرج "رب رج) رد ر رقم ید ین دقیح ناجم هد نلحاس رد راو ||
 |اردروط سم هدنن اح واف ناخ ناعلس نا طاس ناکینح یییصق ردند ههالسا

 | ردصپ اش یو دیا هدنسلاص كن وب هبلقص بولوا مقاو هدزاغو راطر

 || لاق ردلبمسب نوایضرع كنسبقرش سرو لیمشکا لوط كن هری زج وب وز
 (هبفس هرز ج )رد ايدنسلا قم با یر کم لس رب عاونو سوری

(N) 8 
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 رد او هدنراک طم رح هکرد راو اط كکو رب هد هرب رج وید رد «رماع
 قد تارغلا ةف ر دراو هقرب هدنش هنر وأ كياسفتكو هکر هدنس ر وط كنا

 نابشو ناز ورو نارخورا هم زالوا رود بارغ رب ند هبق لوا الصا ردمیاش
 دلطم هکر دزاو دوشسرب لباقم هب هقوب و زالوا روع۶ ندنس هل كن هبق لوا

 هديا اعد بودیا لفاون ءادا بوراو «دناران لس ردد هنکما نالوا امد تباجا

 رد هد هدهع كنب ران ابهر هسک عا تفایض یرلنراو هدناو ردرلشاک

 یشاب و جا ندنس هن زور هبق بار هس راو دیم لوا مدآرب هک نج ره
 هيا شب ترد رللا ادص هرکی کیا هسا شاک هتک ی کیارلا رھ ص هرکربراقوص

 را رراقیح ماعط هبا هکر دق ندو عا ران ابهور هک ای رلنا ادص رادّقم لوا هغ
 رد و یر شنو لک ام كب رفلوا رار وليف تفاض هروک اکا یدعس راوز

 هکالاح راررب و رخ وید لد روکه ل وب ینوبزپ یراشبشکق لس زوب یکیارب و ره
 ہرا د اس هکر دن دب رع هر وب رم " هر رج هني و زاملیف كاردارد هن لاح او

 روند هککنا قلخ هعدیا روهظ یدیعسقرب راج قلارب هدنوک هجره

 یسهاسا كنس هلج رولوا دبس یعلاب یرادقم ساح نا اول هلع رطب

 ی زاذ اب ا یحاص تار را دفع (رامه ز الا هرب رح) ر ونلیق طی همش هقسل

 ی وب هکرولوا و رد ر فاو هلتب اف یراهزاورا مشا كنءرب رجو
 رولغد جد هی رفا "رب رج اکو ب ردوب وا یکی کو دکد هناسا ماسم یزپ والد

 ناخد نب زدنوکدمرب رجوب (ناکربرب رج )ررپ وج لوی تالنوکش ب نوایس هر اد
 شاط هایسرب ولکلد یر هرارش نشود هر رولو! هاظناشف هرارشرانهلبا هک و
 هدراما.ج بولا رایضعب رزکرز وب هدا رد یو ر نیفلوا فیفخ اعون بولوا

 یس هدوک نا فا هاکیژ هرارمشنالبکود هی برد هکروواتباور ردا لامعتسا
 ران ها نشود هنلحاس كهرب رج وب و رونآوپ یک شاب رس دسج هاک ی ڪک
 هک اوفو یس هیراج رانا رد هطا لو یلبخ( شطب رفا هری زجو )رولوا لک

 رایضب ردراو یدیراندمم نوتلا هدن آو ردن وتس یس ەعوتمرامناو یس هغلتخم
 یراسابل كنت اکسنیغلوارذاو بهذ نداعمرد هسور دنس یدار كهرب زجوب ریل وق

 کلهر زج و و رد هلز ود ندصااغ یهذ اعرچ یرلقاث و باق یراقدنالوقو
 یراربخ ندامم ترک اکر وبلا هاوخ ان هاوخ یراجت نانارغوا ردرا و یهاث داپ رب

 یمرکب یزود كنو (هنناد “هرب زج ) رولیق هدارا ىس مالو ا عياش هفارطا كولم |

 ر درت اکتمیرلغاب وقونسم یهک اوفو یراقامراو رفاو یراغاط ردهفاسم كلذوک ۱
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 شلبا نایب یتسالتبا یهدراسکس هر رج شلیوس هیوقعر صح لو اوبد مدلوا صالخ
 هک وارا هه با اماو ۱

 ند شاب ردسقل اب لوي رب یک رلغاط هرف هکرولوا ناوبح ر ول دآ راشنم| |
 یشید ره اما رده ایس یکسوننا یرلککو ردشید شیدیک ی ع هغاا | ]

 یرب ره هکر د راویرلکیک نو زوا لوس یبا هدنشا و ردراو ولکد عاردیکنا

 راچ یه مع یکیا لوا ندسنلوصو ندنغاص هک نج ردولکد عارذنوا
 هکر ریدرلیضعب و را اص ز هلولو هفافآ بوایدیشبا ی اسه توص ندرب بمب

 یر هشاشر رر وکسوپ راوص یرغوط هرلکوک هل روبو یزرغآ هکر اب ره| |
 دوخاب و هریک هنتلا كب هنیفس هک هلب وش رولیکود هرئسوا یکراطما تارطق |

 یی الع نوپ سین الب یلاوح اوہ ردیا قرض ین یک لوا هتبلا هسلاجییناجر || |
 یوزوا هکر دراو قلاب رپ مان لاب ی درب ر وليف راعرضت هقح ترضح هدکډ روک
 کما رد هليا یزخا هدن اقوارک ا رونيلو عار دزویشب یسبضعب و عارذز وبرد

 هکر لص# رولبقا دی را ءرانم نوکلین بیا رغو بدار روکسوب هراکوکی ب وص ||
 كعنوکروا بولاجرلیسننو تلو د نحر ازا والاخ ندعرف را-منو ل:ا ز رر وکی ئا
 رولیفر رض دصق هراقلاب لال | فیعض ضعب ناوبحوب هکن زر دیا نیدصق
 ر وةلا ىلعرابا طا م اک | یا ماوعلا رهاط هلیادق عار ذرب مان تشالعو لج قح

 رمق هرخ ال اب زام لوا صالخروشبل اح هکر دقت رلبا لوخ د هنیغالوق كفلاب لوا |

 بولوا ادب وه ہد هجو ام دعب ررب و ناج کود هکود هر رپ نشاب بوراو هرح ||
 هنسجارخاربنع بو راب یت راق بو راقبج هلبیلالکضعب نوب حب راشاب هکمزک
 راجت ردحارنانلوب هدنسهفرا یرمغ ندناسل وب هدننراق كلذ عع رابآ ٽه لج

 ردصهطاو و ین ا ر هلب رهبر قارع ن راطعو یراف

 + ترغلارحرب ارج اماو م

 یم هنوکسم مغو یم«مهاع ربزج رارید خد هنطنطسق عو ماش راکوی

 هدنوپ ر دنر ام هرب زج یعسارب هکردسلدنا هری زج یسب رب ر دراو ید
 فا یک هدنتروص ناسنا اکب ندنشاب هکرد راو هرا نمر واب وب عارذزوب

 رولش تراشا هنف رط دوسارح بوداز وا یییلا عاصر روطلکشر شذلراص

 نوچعا عسنمیتس هلک كن ودع ردرشممسلط هدنروص لوا هضاوقرایضءب و

 هرو لوب يليخ رد هدموررګ هکردسدوت "رپ رج دی رب ردشعل وا عضو

 ید یر هیرقو تابصق هح یح رد هطارب هروفوم یناتسسب و عابو ین اک



> % 
 میکحرایدلب تنهتو تکر رب اضح یرعودنلوب هدنز هری رجرالیدن و ی یر

 ٠ 0 هدناویح تاک سیلاطتسرانالوا ۳٩ 4= یفوسلابفو سلح تا و

 8 یلحاسیصم لیت بودا لعن هرم م ةیحان ندناس رخ بارع ندنعسفرویط

 ین ودلیق لقن وید راردیا كنج ها موقولب وب نوشرارب بویارغوا هلحرب نکردیک
 ردرا راوخ مدرهیلخ كن هرب زجوب (راسکس "ری رج )شا هاب هصوصخ وب |
 یهدنهجوو شا وا سادلوب هب هسکرب ل هرا یزوب هکر دلوعنم نده | نبوقعپ |[

 ترا بونب هب هنیفس هک, شر و باوج هلی وش رول رم شمر وص بس كشوجخ
 هراسکس هرب زج هرورضلاب ی رم شک یدلوا فلاح ر ع راک ز ور نکر دیک لاین

 وب « رکیک یروص بالسکیراز و ون و هش ه اسنا یرلندب مرجالف یدروکریا
 هدناب لر اتفرکج اف رب یکم زب بوتلبا بر الزم رلیهشوا هزهشاب مزب مهاممنیاون
 ا رونک رم هداوزو داز ندنرامناو هک اوف كنهرب : رح لوا تودیا طفح

 | وشراق هرمو زوکرددلززاغوب هسیدلوا نیعسو هیرف زمره هلمادار ورم رلبدلوا

 قدلفرابتخا قیض اب ر وید ل هیمرعس قدیود یلاوحا وب هک رلبدر وک هراوخ ||
 بولوا ديب ندزب هک وا نوک چ وا یدلوا یرل مارب لرلنوب نامز دعب
 توق كراو مدسحاق ن, ود رذتصرف توو یدلب وف هشونو شبع یر ره

 ۳ 9 ا ا ا( تردقیاعع م روس ناو غ هات
 هنراقدلوا نيقب هنعخرد مدرالقص هدنن ایم رابه ها را خاش زدنوکم درز و

 آم داوا صالخ ند رلنوب ہک ہجرک | مدرالبف كرادتیب هیحوب نیفلوا غوفو
 كل ولب رب هنر وص نسحا هک مداغوا ید هب الدرپ 0 رکصد دکد نکر نوکه ھت الاو

 1 یر زوس 4> 3 رلددسل و کح 2 هاو توقا دیلکش رایدلک غاب من قولح

 یسب رب هداتناوب مد ردبا ممه ی رک دتیا لم هی هبعالم هل ۰ نکل مد نا ےھف

 هرو رضلاپ ی لرهبد یدراص هغ وب ېک شاق ی راقاا یدنب 2 بوبارء ۳

 هن راس یدراپ وف ندنهکاوذ اوو بو ریدسآ رود هدنن ۷۳ هرم ناتخرد یدنروپ

 ییودنک م دتا تکرح هک هرکرب یدلوا هرز وا تنخر هی هلماعءوب لصتم بوت آ

 یهدمهجو ن الا یدنرب هلبرلقانرطیمو زو مدتبا ن دص قمنا بورا ند ویا
 7 9 ا ن نیت تمکح یدلبف ادب یشوچت

 تب ۳ رقم یس اله ا بوفیچ یدنفوط یجوا یادو رب ||
 ندننلا بورپ دنیا نده را هبا یار وص هل اعم مدقص قر وق هن زوکرب لوا

 دڳ صالخ #۶

 ی تو تا ۳۳
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 هد راع ناع هللا راکزور دیادش ر اجت صعب هکر دلوقنم شا ردیارلنا هسردیا
 بودیا نکغ هدنارانامز هت راش لوب ولم هلبا قلخرلشمراو هبهرپ رجوب بولواراود
 زر ولک هرب رب هر رج ناکس هکر ار روک نوکر ب قافتا راشمنرکوا ن رالد كموق لوا
 ناب روکو شا هدکدلنیدردن هیرکت عابراروش الغا لصتم ب وقاب هز دسلیب ر

 هناسوارهش ابر و زم بکوکو رولپق ع ولط هکنامز لوشراغوطرب هدلږ زونوا زداږ
 اردا ام وید رولوا دامرراتب یاریطو یساط كن هرب جون دال ر واک لباتقم

 رغر وکه دل وا روکذ م تکوک هک اتقو رردبالمن هی هرب رج رخآ راز هب یک رب

 ینا اینو را او یراوا عیجج هک الاح رولک هنبرب وار هب هری رج لها رولوا
 سدر رایدلوا دیقم « دیدحوریمعت ی رانکسم رارکش رلیدلوپ شلوا لک شا
 رج« دنرق اضوض نب دم رایدلیق تیاورراجش صعب هکر د ا ضوض ر رج
 ندنمسقرشب هک الاحرولیدیشا یمادص اضوض ندنا هکر د راو هر زجرب ندضبا
 روفاک د وخ یم هحار ردضای و ذیذل ییوص ردراوراکیب رب هدناوزغروک یفاکس

 هل رد یعشمراو هسکو نغروک ی است كن هرب رجوی و ردزب والد یک یسیقوف
 کر دلوقنم ر ولوا نا اغو نازورُف شذآ هلا دیهک هدنزهلذ كىلا ضعب تبا م

 زر ول یتامز جز كولم هکر ولوا نالي سنجرب « دنسبلاوح كن هر نجوا
 رزم هديا دبص هد هکد هک الاح رارولبف تجزع هپ هرب رج بودیا ماها هنیدیص |[

 دعقمرب لرکید هنیربرب یتسب رد هکر دوب یسهصاخ رازم هروک کره هکر واوا هاک
 هحارلوا یخدرب رولوپافش هسدا النبع هنض یم لیس نار وتوا هنثسوا رر فا ادب
 هکر دیو رع ندقاحا ن, بوتعپآ (ر وغ "زج ) رولوا فصم یص الوا التبم
 هرلتعس ل وا بولوا هارمه هلترا ج مزع می راش هب یک هليا یرب كنلها هبمور
 بولوا نارع هلتماف عارذ ررب یناکس هکراشمراو هب هر نجوب هدرفس هانا راشتوب

 كی یدیغوب تباسهن دوخ هنب راروک یدرارزک هلتعلخ و باس كرت یک تاناوبح
 | ناشکرب ناشکر لیدارد هزتسوا مزب یدیغوج ندنهو رک نینیعلا بحاص یعشچ
 ظفح هد هنس تبشمرب ېک س فق هک عی یدرویب سبح یزپ رایدنلبا نی راکب
 ضرعسانبتساهنب را ودنک یقدقبج بوز وب یب راسب لوازب هک الاح یدربدتیا

 ویدر دی ران امز كج هلکردراو ز٤ راودع مزب رابدلشاب هه ارب موق و نامزدعب قدلبق |
 "لرلزوب هلئصرف یدلوا رهاط یراشوف یجرغص رسان بقعرد راد ریدلب هزب
 تنواعمیدزب رد هلل وب لاح کل دروک ی دلو هجرف یرنک | هفع وا نیرازوک
 هرکویقدلوا هلقتسم تلع هنعفد لروطو) وا بولااصع ر رب ه-علا قدت وط نتعع
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 رروا یر هدیفمس هل یغوروق رونو عارذ یکبا ینو زوا رولوا قلابرب هدیوب

 ردعارذ ییرکب یدف هکرولوا د قلاب سنجر و ررو هقرعر رب ود هلرتعاس
 لار و ردعاجالاب یکودیا هییش هناسنا یسمرزمو یسمروعوطو یسلوا هک
 رولوا یرلشید رينو ریت فص یدپ هدنزرغار ولد سن یم هک رولوا جد
 ویدرهلا بلک ندنسېلکر رم نکل رولوا قحا شرا نوا ینوز وا كنودنک
 r ERIN هک سش وغاب یشابو هکعس 2 داود قلاب رولیکا
 رد هدف ۵ هرز و !تداعیرب بو: 1واهرزواداتعم یعسچ یا هکرونل وب یدقلا رب

 هکر ولوا ځد قلاب ردولشاب هدان زبولوا نسم هک الاحرد هد نغو روق یرب لواو
 ېک میشربا هدعب رولوا هیبش هي هبذپ ضابب فحم دسج زرد روق زرالوآ
 بوغ م یکی کنرف سلطارارید نیک اک ازراشیا شاقرب ند رپ رح زربرکا
 یب کره رروغوط رد هسس هتوهلح رفص یجدوا ردراو ید قلابر و ررانوط

 ر ریرما قس ورواب

 ٭ جزیی ارجاما #

 ردراو یر هر رح قوح یراهناو را عشا رد لخاد هددنهم دن من لا ی

 دالب اما ردیراجاغا ےقبو لدنصو سونبآ رداکدرریو شع یراچاغا ن رکل
 نطق راک نداری هدا ردوبرد « دنتلا كنیزیدلی لیهس هدیونج بناج جزآ

 ززهروک ادجیشلا تانبو یب لام بطقرارر وکع یلیهس هلبا ییونج
 راقلاق ا ر د هدان ز ند رام راس ییاریخو طالت كن اب ردوو

 هک ی عب رمالت اح یوق هک الاحررب ورا ادص بیهم ببرعريزتا یکراهرد ن یردو

 ریارجو رول وپ ځد رپنه هدسنلح اوس ضعب كنوب و رک یک هد طالت نیح
 رادوپ هنب رپ ههقلرپ یمضتا لیف تح یدآ ین هکرولوارلن الی وب دز
 هنسکز ارد « دنلخاد هل رم نانلوارکذ هکرد هغر "رب رج یرب ندنریازجاما
 یعبهددنکر ه هکر دروطسم دبیا لا راصتخا باک ردشلوا لصاو کوب
 هرهاع هرب رج وب زوفط كی هبصتوذ نوی رحم صعبو سویا ہد زر
 لا اماردرانروه یولم كربارجو و رد قوب تیام: دوخ هنس هبارخ ردراو
 یژراکداب ؛امنعو كنشيد لیف اصوصعخ كعاتم ره هکر دجا رهم تالم ی رکو
 هک شعرواوا هک رولف اما ند یاپ كناراجت هدعب رول ردنوک اک االوا

 بوب وف را ربنع هراکب یکهخ كسکو برب دوخا و یکر چ وی رب هلیا حب مطالت

 رب وج عیب بولوا لخ اد هسجارهم هنارخ شعاراقیج هلحاس قرهشالوط

 ٭ هسردپا #
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 فود نکو شمروصند رائآو م الع ضب هت رل شادلوب یرادمجت نمک>

 ند هے دمو هکم بودیا حورخ هلبا یهل اما هک اجد حس نب شهریذلب |

 هک یتاکحوب لسو هیلع یلاعت هللا یلص ملام رصف یدیدردکرک مسراو هژرپ ی ربغ
 "هرب رڪ ( رل.دلاق توهسو ناری یراش ریش ساحر اصح یدروب رب رفت

 هدنا ردیر وهشم كنه ودا یرطوعس رمص رد « دم زاف رع دوب ( یرطوقس
 نینرفلاوذ رد نکا هکن امز ل وش رداراصن هرب رج ناکس اما رولوا لصاح

 یلاوحاوب و یدلبالتق یب یدنهروف ندنز رابج دنهو یدلوابل اف هسرف لولم
 روی راعشا هسیاراو نکطاصءقلعتم هر ددوب و یدلبا مالعا هسیلاطتسرا |

 زس هلوب یبیرطوقس "رب رج هلنمهلج هتبلا هکیدزاب هیلاراشم میکح نیکید |
 ماشو رسم اعاد هکس « دیا ناکسا ناکس ندرانانوب بودیا حارخا یتلها

 صفانیمظعاو ےها زج كنناج الا هک ان هلوا نکم كلک یرطوقس ربص همور و
 دفلوا یراصد لح هر وک دم "رب رج یدیا نسا لعر دنکسا هلکعد هبلوا |

 هدرببک ی نایعبح لدي تل اک تالو اد ام ندوب ردشلواوب ثعا |

 هداع ضرا ند لواو رولوا لصاح هدرلنا نابل ۶ رج هکر دراو ہرشکر ارج |

 ررلب وس یتاسل دام موق رولنید یدام برع هراناو رولب راو هپ هغباو همهرجو ا
 هکردراود اطا ہر رح هد رع رکن دیدو رز ایی ی اسا تنموق برع یکدم

 رونلبق لاردا یرل فرصت روالس یراتشدعم هجو رولیدیشا یالک كنناکس|
 یتدرلنا هگندلر و باوج ه دکدلتبد رد هن ثهایهرسوب رغ روک ر لودنک اما ۱

 یا ردنوکه ڼوعد یرلنآ ی مان لیو ر رج ندا هدقناس نامز ردندناسنا

 هرزوا لع هلیا یس هشد ماکحا نالایلا راشمر ونک ناما هربمغب لوا خدرلث |

 یراتفلاخم هنر رب ندنرلت افاصم لاک ردسفوب ی راکب و یرلک اح ادج راشم

 "رب رج ) ردشم الدبر دن عاب هنیراتیغز رغ روک نوحه اما ردلکد شاویعوفو
 مکر هردکحو ی ندمداب یشیب هکر واوا تخردر هدنآ رد هر رج بی رغرب (سدقو
 هسا | التم هضا رها مدعم ندنا بمروک ض رم دیمتلوا هسإب , هلب| یخوبق نکیآ هزا
 دزه لولم صعب هل وا« ایس هن هسبا شمراعایلاعصو یجاص رک ا هل و تداع

 |یعباغا هجرک ارلیدکا دنا لو ود کردو هک و < هویم لوا
 ويقر هدنوب (انساذس هوپ نج ) ید زب بوی ر وق نردعریو شعاما يدّيب رب
 ردرابر شو نااغ یشنآ هدناقوا ی
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 باق ع E OI E دما ضصعب یرب ند هفلاس لولم یدبا راور رب

 | نام لوا بو زا هلی رل هپا ج نوا كتا باسو ب ارخ یی را هنیدمو
 | تابصف ضصعب بولوا ناور مزاسف رم نکنا هدستلفف یرودع یدربدسک
 نالوا یس هنیدمكمالسلا هیلعبیعش ترضحو ییبذب و راجو یی هدجو عایضو

 هکولسم یژنک اما ردراو هری رج هت هدراندوب هک هچ رکا ید ردصاب ردم
 ردمیات هر هللا ردهبرقر هکرد نارات "درب رج یرب ندنس هروم#* اما رداکد هنوکسمو

 ر زا تئارحو تعارذ الصا رد رانکاس هد هر زجوب یسهلییف ماذج ون

Eرد قوا هل یر وص ولناط 2 ۳ زرو ها کا تودنا دص قلاب ق  

 ردرلشعا ۰ 2 بو رک هنجما هصکد رک هنیرللا هکردراک هسکش هنهک ی روا

aهک دا دیدش رر رد کح باد رک هکر دراو یز هراودر هد لج  

 ا املا هقحردیا لاله لاحره یرانک نانلوت هدنارا وب یکیاو هراود لوا

 ۲۱ لثاق ی اعکارار ولا ندرلکناعوا هدنایب راقاز راو ی رالوص ین اکس هر رجوب

 ]| كن هاد رپ هساسج رد(هساسج "رب رج )یخدیرب اروشلوب هلص ع نوسلوانوسلوا
 ماما هکرونلوا ( تیاکح )ردکح هلک هلی هلکنا ردیسوساج كلاجد هکر دیسا
 1 هدنن امز هلپ وا نوکر هکر دیا ت تاور ند سف تش هبطاو ما هللا دجر یعش

 | | یدروی بلط تما بودیا ج و ع هربنم یرلنرضح لسو هيلع هللا یلص هلنا لوسر
 هک مدایق عج باک لب اب ههر الو هغر ال ی زس ن بودا تاطعخ هرلنآ هدمل

 زونوا ند 4 ببق ماذجو ےل هک یدلبا تباو ر هلیوش یر اد میمن ندماا
 شییچ فص ام جیررب ناهک ان نکردیک هدمزلف هم بون هب یک هلمدآ یرادقم

 | تبقاع شا نا طلغ او نیر هنیفس كرانوب بور و تڪ هنکرح ییارد
 ا هللادنص هک رد شما رربد هسا سج کا راع ود هب هر زجر یامز ماشحا

 || ندنفلرادیوم هکروناجببرغرب نوزوا ینوریوقوولب وت راشم چ هی هری رج
 ويد نیس هننس بودیا هذاعتسا رلیدروک ینا هکرلنوب نملصم یتو رپ وفو یا
 اد هرایفم هد وئراو مسوساج كلاحد ی یدک همالګ ید لواراد روص

 وید لشولوب راو اک انس ردقاتشم قف هرکیرخ رس رد راو هسکرب
 ودردملوا ندنم هفت اط نج رازغا د اشعا نکیآهنزوس هک جرکا یدلب وس

 ژردیا رذکب وراو هبهراسنم کو دید راردیک هسبا لاح هن نکل راروشلب وس
 | یرالایکیا رر وط لبا ملا لالغاو دنب صخعش مضنو هب رف كوبي رب کرار ر وک
 | لبا دیدح دنب هتیرلق وبط ندنسارا یزید یکیاو شعلف دنب یروشا ندش وب

 شل
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 راسو كعا اد یندوحو هلبا اضر نسح یدّتسوک اضر هنسلوا كی هدنو کک

 هک زوک بوروکی نلابعو لها بو راتروف ندنوید ینا صال ادعب یخدر رجان
 ناھ رای دلبق فلک هجالم دره ویدر وی هسپا هن لا هدعب رایدلوا دهمتم
 هپ هرب رج یک« دنسصوشرق باد رک ینوبدم صق هلیا قی رطرب یک لوا

 هک فی رح یدری و لبطرب هنلا وید ل اچ یلبطوب لصتم همروط یدییا یدردشلوا |
 راکز ور قفاومرپ كفح تکح یدلیق تموادم هغل اح لط یدراو ه هر نحأ

 دنمدرد یدکی دلکج هر لنا یدلبق ص الخ ندیادرک قر و ز لوا یدتبح ||
 كنفوخ مام اکیرب یدتیا یعس هنج رفت هری زج بولوا یوم ندننابح رجات |
 "لو رب یدزکرادقمرب هبا لاح هن ی كني رال: كلسک ی ندف رطرب و یلا ||
 رک سرب ہکر کہ یدتبا رارق ہدنا بواوب هشوک ےط سرہ دنتسوا جاغا |[

 غ ےب یدشلفاب ماش زاغ ہک انقو یدیا ین اکم كج ہدیآ مارآ رامجیکو ینابشآ |
 مارآ هدنا ه کل وا یدنیا هنایشآ لوا بولوا رهاظ یک ب ب رغ بام بیهم|[
 ید: روک هغ سموا بش لوا یدسال رکن دنفو > ل اک روب زم صعش یدلیق |

 هجره یدن رکوا یزوک هبه غ رم هديا نارذک هبا لاعوب جد یسنر/
 ع یم لوا هرخالاب ید لبا سنا هناوبح لوا لردیک یدسلک هنن ان وید داب ادای
 نارب هداوه ج وا ۰6 یدنک هل تولیراص هنعابا رجات دا مهان یدتا زاورب به

 كنند نمرخرب یدراو هي هر ومهرب تسقاع هلبا نارط هرز وا نا رم هاکو

 یغنانا بودیا رکش هیادخ روبرم ص یدنیا لاصبا نب رح بونیا هنیرزوا
 هلذددخ ءادا هک یدیا رومأم 4 اصیا تم دخ هک ان وک غ سعر و رم یدکد هو

 هني رلک احیدشوا یموف لرب لوا هنشاب كفب رح بّقعرد نکل یدنک یدلکج

 ویدردوب قا تقفشراو سو تج مع یدال یدلوا مولعب یاج ارس بو دیا ضع
 بودیاناب رج یسابرد ی اسنع كنیلامذو لاس قح نکیارووا تباعر]
 ۳ قدص لدنم درد یدش هلح اس لوا شک نالوا ضالخ ندبادرک اعغناس ۱

 بوراو هنتیالو دلی هیو رخا تابوثمو هب وند عفانم هجنوب بولوا صالخ بجوم
 یدروکریا هقیفح هتالو راضصوراک ینماسعارسوب ید روک یلاسیعو لها ||
 4 مزلفلا ضرب ارح اما دل ۱

 تالو کهن ردیقاو هدا اب ونج هلو رر دالب هکر دهءهشرب نددنه ی ۱

 ردپ رهشآ كل تیادم یهدلحاس لوا مزاق ردعیاش کو دیا هدنسلفر دن

 لب او رحلانیب هدن ضراو ردشلوا لوا ثعابهفملکا وبد مزلق ىح
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 ید قلاب رب رار ولوب هد ګا هلیسنیع یربنع بو راد یر اف راردیا دیص بوکج
 نیحالمرونب روک « دنز واب رد ینوکې کیا نوا كنم ا نوناکرب هدلیب رولوا
 لالدتساندناتفج هلوا قرع رابکب وسارالب دیدش هرکص ندنوک یکبارب یس هرز
 ایز رولوا لصاوهب هیردنکساو هسراف یب بارط ضا یک د یجب وب ییح رارولبق
 روناوپ قلابرب مان خ وتسرپ خد یرب رولواردکتع یف هر وکه ن امزراس ینوا كب ان رد

 هرکصن دکدک یصوصخ نامز رولک هپ هل جد یک« دنلحاس هرصب ندجعز دالب
 رولوازاملوب یس هنادرپ هدنلحاس- هربصن الصا ردیکه ګز لحاس هني یسادعام
 هلا هدنلح ارس مزز امو هدعز هدنامز یعودسالوب هد هرصل ہا وق نیحایس

 یمالیابردیبک ميعنلرق ندر ویط فنر وک « دن رافرط هرمصب هسنب دک دری
 هی تاناویح رارید جوک اک | هکرولوا ید قاب ساجرب ردنیعتم یمالشقو
 تسار یک عطاق فیس یراشود رد راهم او ا یک هدنحا ما هدننابم

 عارذرب ینلنو زوارابا لاله بودیار مض هناویحو هناسنا وب یا ییکودلک
 ناوی-رپ مان نیت ادعامندنوبو روناوب یرادقم عارذ یکیا یسولشاب یی رواوا
 ندخدو نره كوب رد رام ان رهزرب هدنارل_لاب ید وم هکردراو

 هیرک هلی اغردزورفا ند «رین غور وق ردرجا یکن اف یرزوک ردرایسب
 با الب كيب راخ هنا ع رمق هدکدر وک ینا جوک ردروناج بب رغرب رظنلا
 یوطرخ عارذ رربو رضخا یکنر هکر ولوا جد لار رک هت اج لح اس
 قاولکد عارذ یکیارپ تم اق ود نکو راجا یک ر اشنم یراشیدو رقم
 رراتص هدر وش راج بوريشب زرالوا هلبایب رطرب لخ لر اد لوا ردرسیم
 هدا ز ندسعارذ چوا یغوربوق اما رودم یک ناف هکرولوب ید قلاب ربو
 زاج هلکنا نغودلاچ هکرد ررکمراقارب هدنسانروا كندنذو رد ررقم یودبا
 یر یکیا هدنسهقرا تالذ عم ردضیا هلتیاف یطاببو دوسا یداوس كنکنر
 یدیسهنسن بب طرب روب و ردناباغ یر ودم جرف یکی برف اس هدنکب وکو
 ناهفصا راسجهدن امزرب کروناوا ( تیاکح ) ردیرلکدید بادرک هکر د راو
 ر رکود شاب ب ودیا سا: ندنابح یرب ره رارشود هبا د رکن کر دیک هلبا یکر
 هصالخ ندآ یدناراو یرلحالم هدنشدیو كن برحو ه دیدر اکز ور رب اقافنا
 حيز س ردیاےکیدید مبرلبا اهتنای تردق راهطا ادخ ان اددمزراموا نامرد

 ندراین اهفصا اف افتاراپ و ۔ وید مهرانروق یزس رکسردیا ادف ییرب ند کجا
 یدردیک هتراحت نیماواربذپ تنح ل ابد تاغفن عیاتحتو رمشک نرد یاللبم رعقفرب
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 زا هرب رح ۱ ردراوهاشرد یر ۲ ا ناصح ندوب و رد رایت یه ۳

 | رارروب هداع رعقرانوک هجا رد ر وانش هلساخ ین اکسس كوب ( كشاح

 : بسه هدضرا هو ه درلب رع ر ردیا رلکنح هلا نوک ان وکح الس هدنا

 دل لولم صعب هکر دلوقنم ناب et دی ز وب اب رد هرانوبتع امش نابلوا

 | ر نج یرلتا اهاقنا رلدلل فاد هار هر اج هر ندنرلک اح لر اندلوا

 ۱ نیس هلج هدیراف دقبح هغعالوص هک مد رل داق یعهفن اع نج نالوا یناکص

 || رب رج ) رایدلکهدوجو ندنرالساتو دلاوت رانا هی رج لها سپ رایدتیا راکش
 1 هول ثكمدایب ردشعیب هنشوق هود ۳ طشر ها بتا تروص نالد(نالد

 : نانلد سعود هنلح اس هری رج و یکرب امر و و تاور ردا لوات

 رلشع اربص هدرلنآ سلوا یدصتم هلا دحو كنح نولوا رهاط هرزودن کک

 1 لالوه "همصصرب راد رم ناصر رآ رلشمامردنود ز وب ندلاتف هلبار وب رم

 ۲۱| رادنید حاصرب ندنراما نکیل شلعت نز وا ی زاوا یسهلج هرو رضلاب شعا

 "| له | ىح اش هان ؟د ر اهق لوا زاکدرک ترضح ہلکا امد

 کرد هرب رجرب وب (حدنف ةر نج) شرک او دان و رقاو ها رللا کل هی

 || لایس هنهحو یاب ی رازوک زدنوکو 4 ےک زدزاو مصر لس ا مار هدنا

 د واک هروههط ربیص بد عرب ندسق I ور هذا هک نح ردرایسو

 || نالها یرلنا لولم ضب هکر الغا هنم 29 هکر دلوعنم ندنب رفاسم ضعل
 ۱ بویلوا نکمراشتیا دصف هک ا تسکش یص لوا کد نحره ردشعآ انفاو
 بیرغرب وب (فی رح "رب ج)رلشنک هلتغا ف بولوا یدوم هتجز هدوبیرایمس
 | رر ورغوط اکا وید ۸ هلاوص م هراو رارر وک ند_قارباراپهک هکرد هرب زج
 : هکر ولوا ر درد یی ناف رروشلفار اهر کد تکه ک الاح

 ۰ را رولیف تدوع دایمان هن راک رخآ رول وب هک دېک هنب رار روک حاس

 یسیناوآ كنناکس كوب (هسوردنس هر زج )راغب هسک یریغ ندهللا نتیکحالصا
 | ی السو سابل كعلخو هروفومیرافاوراجشا هرومعم هجلیخ ردندنوتلا صااخ
 : منم یرانراو هدأ ردراو یهاشدایرب هدنحا ردهلوصم "درب رحرب هلو ندهد

 0 نمرب و تزاحا هدنرلک دعا كن امازالیق

 ۱ ٩ رب ارطا هذه بیاعاما #
 || کرولوا هاکرتبب هب اهنیکینودلوا لصاح هبنپ رتب هدنا ربع ها وقراجت ضعب
 | با رریجنز رول ن دن الع ینا نوب ییاما رار ویدا ادغ یربضع راقلا, وب
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 : ید روصر هد صبا ندهیمکحلاوحا هرلن وب یدل تن بو روک ندرانو كنت

  4كلبا کس ردااز هنر ندن هدا یدروک هس ای ماع یرلباوح

 | ارد زلوم کیک هجرت توعا قوع ندید ابع یز یدرلنا یدید رد! وقم

 | ی هتد رو بز كي وب یدکود قلحر سفک هکر دنکینا رل داب وس ولد

 : الصا مع نشور زی ر هدنرل جا ۳ یدسلاو ہر یھ توقاي ادرنک | هنر ده

 ہک ےھف 21 ز ار هاش یدقاب هم 9 یا بوریدلاق سا ڪک یدلوا تعالم

 [| هے ٤رھشو اکب هکردن ثعاب یدب وق هدنورد یسانغتسا ریپ یدیوط یلاحوب
 || مدقا ندنوب هکیدلءفرتتسم باوصاب باوج ریعض نشور ریپ ید روب وید نیسزاغاب
 نامز دسر یدشا تاقو و ص اسرب هلا رفح شا و زدرب یدیاراو ریه اشدایرب

 یدکودن راشا زوک رفاو تولوارت اتم ندنمالک كرد ردنکسایدیدمدمهدیاقرف 1

 ) رعلا اھ تبقا ع )ا !و)

 تمرح یتق هتسسانآو هنساباب کر ولوا مادنا شوخ رطرب مان نونق ه دربازج وب |
 هل ا تب ون ې رادالوا هلاق ندم ا نارط هلن قو هسلاحوق ی ویا اض رف رازدیا 1

 هنر وص > لمس هداوزو داز هلوا ان زرر وتب هنایشآ نمار رررو: ڪڪ

 ردشم روس مارک | هربط لوا لانو هتاجس قح هک ر دول ثعاب . رار رود ڪک :

 لدم هروکسی اب رد نامه د ج ی رایر واب هد دلطر وع هد رج هجو |

 د رل زم رس هلتمالس را ران هنیوص یزوب كشوق لواو ردشطق :
 یودجآ ین زغارد درم یشای هکر ولوا شد قلاب رپ مان نیفد ردشع |[
 یرب ندنمزم ضم لوا را هسیرام و رحم ندنتا ردلکد ده اشم هد هکد ||
 نالک تسارررکر حآ نررغآ هدنزوب ارد ا٤ اد هکر دراو د قلاب رب رل رولوا|ا

 رراضیج نیشاب ندای ردردراو ناویحریو ردیا اد-غ هب ودنک یرتقلاب|
 رولوا ل وکر ا راذالک هنس رفرولیحاصر هرارش ندنرلکلد یر ویو ندنرعا| |
 رلنروک ردیا تسک اخ ی رار یودرکرا_ةبح هلحاس هکنقره كانک |[
 یک شوف رد راو ید قلابرب و رارولیف لاردا نفودلوا یهاک ارح كنا زرولیا]

 قلاب هی و رابا ل وخد هرګ هن هدقداوا حایص راتوا توا رزکه چک راچوا
 رولوا یراک,هدنز وب يح ر ونیر و ڪک هدنس هرهج ناسنا یتروص رواوا ||

 + ناما رباز جاما

 كراك اردراو را هرز جر فاو ه دسنجا رد هیعشرپ ندسراف یب هن اب ردو |[
 یگ ےس

 < ییهانم ۷
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 ییحا یرلشمب رونیر وک ناشن یب بودیا بورع یجد لوا هککدتیا لیم هب و رع
 هنو هلګاورزب والد ندربنعو كسم هحار قار وا للحدب لا نم نیلاودهشلا نم
 نیافس رهن ندنمب اوت ردنکسا ترضح رددج ر زو درهزو رب رح سلطا
 اصوص> یعود لو هذیذل هک اوف عاونا هد تحردر رلدراو هب هرب رحول هلا

 باتحر لیدر شود رفاو ندنر اب و لرب هل بھا نغود لوا ذلا ندرکشو دهش

 ز هلسرفاو هرن دیا دپ لی وطن ند ز وب وب نکل رایدلبا نیدصق فاحا هردنکسا
 رانر وا ام اف یدلوا فرشمک اله یر, ره هلپوک دکل بر يح یدنقوط
 رکضودلا رایدتشا ادصرب هرخالاب زالوا مول هم کو دیا یکب راض غر و ڪک
 هدومرف بس یخدرلتا راددید ردل اع زکصالخ هک وق هرب یراب و لر

 رد هری زج هفرطرب دوب ( ماظع "ری رج ) رایدلنروق ا بوذیا لم
 فارطا رروط جرب رب ند دوسا ره ی کک یرلغاط ر مم مارها ه دنسانروا
 رانا وا وب رد راو هی و رک یخ نیغ رلکوکو را ولوا هدنناوجو

 هدسارفلا هفرطو هد قول با هک هدلوا : فح زاب ردرایسب ند هب تاوماو

 درا رح صءب ه دنام لا 2 اا ردرلنوب قحا سراف رحرب ارج نالب زاب

 یکم هدنعا ردناداناو هرو و كر زب یخ رد دابع * هر رح یرب هکر دشل زاب

 ردشغ ود هسک اخیراندپ ند:ضارو تعاط راثک | هکرد را دباع هلی وش ین اکس

 یدراو هرلنو ردنکسا ردشلوا رازود رز یرانت ندیهآ | تشخو فوخو

 یه اتان راتاو یهانو ع ص هردنکسا یدروصووید زسرونک هلی هر هد هر رح ول

 ندنوپ یدلیوس هرانا رادرک مرکه اش لوا رارکس رایدربدلم ی رلکدنک هلبا

 اند راد نوج هکرابدر و ب اوج را زا یدید یزالوا رکسنالقن هریرب قازوجوا
 روصحو سیاسهراثک ازدا اما زدرابسد جد تشیعم ولکدوب ردرادیابان

 هر یداور زاردو رود را دشود هنکو ا ود ردراو رع رار العا یخد ندنوب هساوا

 یشرفو عص مو نیرز نس هکر لید شپ را هغار و ع ابر هرکصن دکد نک
 ناتسلکرازغ رم لوا یدروک یغارو عاب لوا هکر دےنکسا ملم هلبارهاوج عاونا
 تربح بودیا سابق هدر دلخ راراک ی ودنک ی دلق اک یزانآ ت

 رفاو ندا رلیدلر وس ويد لا ندنر اعاو رهاوح هک هجرک |یدن اب هنسارد

 2 ید یسودنکه روک داتا " رانا ید لب ادج رابدلبا فیلکت

 ردنکسا هب هریک "رب رجوب هکر دلوقنم ندیدر ونبا (ام"> هری زج) یدتبا ضع
 حراوس یکه دنراق وفوق شاطی را هن اخو ندراج "او قاروایرلسابل كنقلخ ی دراو



> 
 ندقاریا هلظلوا ناب ز فک بوکود لوبطو فوفد ضب و ناضقو دان رف بکر

 هجا وق رابض هب رب ود بولاج هلبس هفرا یب یک هجرید هت یراقدلوارداق هنعفد
 ید ینلابرپ ر دیا نوکنرس ی یک یکیدروکراچوا هداوه وج راجا نب دان
 یا هسنقوط هب یک ر د راو یس هر رک یک کیا تآ هدنس هقرا هک رولوا

 رولوا عابرب رااصیجج زریدایفی از راوطیغلاب لوا رد ر اشنم اب وک هدر
 یتود زان هدب ولقلا ههزت یو زق هلل ادسج رارولا ندنا اینک ا هفلتعاب یکر لک
 هناسنا ندب یس هدوک هکرولواراسکس سنجرب هد دنه رباز ج دی رب هرزوا

 هنت روص بلک یز وب رپ بولوا نیهجولاو ذو رتدب یک بالک سار یس هلکو رزکب

 "لروناج صعب اما ردناناویح یس ادع رونی روک هاشم هنیز وب مدآ یرب لواو
 مدآ یهجو هکرولوا رهغب ولبف سنجرب و ردت ابالارهاب یسغدیا ادغ یتوہ
 یر د انف لیوط یکیا رد هب رک یک تافحس یس هثج تیاهن ردهببش هني زو
 هری رجرب ینارلنر وک هکر ولوا راه-ب ول ق صعب و ردر اط هلرلنا هاکیو هاکردراو

 رو اجر ولشاب ترد ید یر روناوب نو زوا ند روصتیکلکوب رار ولبفرو مذ

 هکر ولوا هاکر د راعشدب تان اویح یسادغو رد راو یسادص مک روق یلبخ هکر ولوا

 رد يکر رک هیاب رد هنيه دعب ردیا شعت ندن راغاو نار ون اجراقبح هب ۰و یار
 رد رادومن یعاک ی ا صو راو یشید یک مدآ ی هک رولوا ید قلاب ساج ربو

 + سرا-غلا شریارزج اماو #

 کودیا هبعشر نددنهیاب رد رد رضخا یب یعسارپ هل وقرابض هب كنو
 ردر قم مهدرهاوحو لالو توقا و ناکو مسو بهذ هدنر هر رجو ردررقم
 لوس رب (صسراکنت هر رح ( رد هدان ز ند_لومأم دو ح میگم هب واقا تیط

 هلیارااو قار واو نابرع یراندب و ناولالا ضیا ناکس یکه دنا هکر د هرب رج
 یرلجار دقن نارکی لء> راوز ومو یرط كس ی راک دی وناماغ ی رسا

 یرالماعت هلا سانوینازرا هلک لر مساغر شکو نون هدنراناب و نابعیودیاهلیادیدح
 ردعیاش یف یرلکدشکد هلی اروعت یربنع تح ردعفاو هلبا یت الارویت ها
 رام الاو قبر افثلاو رداونلا صیخرر ا شاو رانا تاذ( نارعب وط رب رج)

 ضب رد هرشکین اکس هلی راشاب بالکو ع ابسو هلیا یراندب مدآ ی رد هرب زج رب
 ییعودفارهر قآ ند دوس هدنس ابر وا كن هر زو ردشمروک ی رانارا

 هليا هذي ذلراغا عاونا هکر او جاغا لوب رب « دنفرطرب كرن لوا اما ردراشمریو ربخ

 نوکو رولوا رادید هلیاامنو وشن كد هل اوز تقو هش ودغوط نوکو راکشا نرطره

 هک هبورع دخ



 < ۱۳و

 یر زوکو یزغا رولو ا نیح ایس یا حلا

 نیصاق هر زج « رزوا یشودز اب رثا نا اما زعل رد ه دنس هرن یوضعرب جه و

 یکتا باز وا راع المز ھو رد هدنمسرقسراغب هاد یهدناو رد هقشد

 یاب هدرضحخا رعنایم رانمراو هسناباقم نیص اق "رب رج هلیاراک زور فلاخم
 هرلنا ردیا رذ کک ندان رد یو رر خا بایت « دنسهقرارونمو ضا یلاقصو |

 رعبا جاو رودصلاینام اعو رومالا رد نم ناصسرلبا رکذ ییاعدوب بو ریدتشا
 قرطلا لبج ىلا اوهشن نح قرشلاو لابا نیباور بس روغی نا نم هنردش
 || هتس لوار مخ ترضمح هک نم یادت هماءاشنا اولس اهطسو ىلع اوکساو

 ۲ رولوا بیس هن مالخ ندیاد رکراکزور تدش كرل « دن امدرد لوا: ردیاروهط

 || ندصلاخرزهدنرالاو وازوس سوشوازوب یب وس قلخ هکر دنابضف اب رج ید یر
 || .اکوزرانا یک وا ک هر اکشآ هاکرلنایرر اکہ و كنحو حالسراو ڭنکدررپ

 ۱|یر هک دیارک | رزرولف هلاوحینا هی را ادعا یپربشعش اکو ریناص که

 با یکر اجت ضعب ردنیرق هنیراتریسنسحیراتب اهر هنب رفاسو نیطسقوز وا
 رلبدلا هن د رفاو ند_یهذ ناضق تودیا هشگک تالم اعم راندراو هرلتا

 رد هری رج ربرفاو لدنصو دوع(ر اف "هری رح )رلیدشکد هلی هعتما ضعت هک نب
 راهشاو ناو ریس هب ذعرابنا (هغض ةر زج )رد هرشک یلیخ ین اکس تسرپ توپ
 || قیادح هلیارکس بصق نارکب لبج رانو زومو دوع اصوصح ناب یب یراماو
 || یرلسوماجمسفو رر وق ردکرزب هرب رجرب هروکه ن راسو ردرب رب ناش توارط
 || قل زاغ و راوط تح رولوا ردابتم هلا تمرح هناناویح نن اکس رولوا رفاو
 | ردعوفرص هل تمرح كع یا کاویحرب دیلوا رد-عونع یک ۰ كمردلوا مدآ

 | رزمروکز اج لکا هل-ب كنسووا رزم ادسج یتسنج رب صوص ا ىلع
 نھ صاصق هدنررا تعا رار رد لوا ین هدیا باکنرا نع ذرقب ہک اضرف ||

 || هریزج ) ردشلک هنلوا تبس ههر زج یکیاوب نبض دوعو یراةدوع راررپو
 0 جاقرب هنتوا ندنا ردهطاروقوم یروفاکو دوع ردهدندسوا لوب نیص ر( هموم“

 ردر رف+قلراو هراو لّربم

 هک ر :ارللا هنه رد اونا ا اما

 ناس هلصور ندنتارونب روکی کی اب نالس . یس ەاکرولوا قلاب لی ریو ند

 هسزالوا جه روناوب ید یا ابرب مان هی دع رولبت روق ندماعط یاهتشارلنوک را
 قلخ یهدنحما رولا هنس هقرا نهن فس کودک ت سار رولوا عارذزویحوا ینو زوا



{¥ 
 زومو دوع ه دنا زار ونک ت قاط هران ترارح هل اق نیقب “رف شب ییح

 ین اکس اذه رو ندولنا هک ۰ نکلردقوب ٹا هرکس بصقو لیحرانو

 رفاوولزکب لررفهدنراسکوکی رزوب تباجن انا تروص تا شنآ لوا
 یک و داراد نه تسرپ توپ ییح رد روه سم هل بمان هن اج ی رلکب هکر دن اقول

 رولب زا یز اب هل وطرردراو قلاب ساجر هد هریزجوب و ردر وڪڪذم

 هر رج یحدیرب دونوفوا بولوا رهاظ هلبا هک اما رنروک نی زدنوک همیرکا
 ردرهاطندربرب هک یخرد ر وقاکو ردرفاو یراغناو یراحاو یراپنارکر دهلک

 هدنس هپ اس كني رب اضرف ردراکتم هلتب اغ اص وصخ ردرهابو تباث یک ت کوس ینآ

 تحت كنیدنه هباج کب هقیاس "هرزج یدو ردردات.یسل هکلوک مدآ زوب
 ان الومردروب زو بنز نی رق هرجا لکهکرد در و رب زج یدیرب" رد هدب

 سنجرپ در و " هر رج هکر دشمروتک هدا افش باک بلع 4 هللا هجر ض ابع یطاق

 هلقالوسر دهڅ هنډاالا هل !اهب ضیا طخ بوخ هد رز واهکر ولوایرالک یز مرق

 کو دتا رب سرا ن نبرد هوکسم * هر رج درب روالو شم زا هليا یلق تردق
 رونی روک رولوا رهالن یآ لا هل اقوام نالوا نکشم هدنحما هکر دهرب رجرب هرزوا

 وید رد هلی وب یرال اح لبب رهرونلی ی رلکودیا هدنق هنو ر دیا روهظ هن یایلاو
 کاو ینوز وا هکرد نودیص "*ریزح خدیرب _روناوا تاور ن د یي نیحامس

 هد هر رج طسو رد رح اس نودیص یعسا كنکلم رد هریبک "رپ نج قلیاررب
 میجو رهاطررصق حصر هلز ود ندصلاح ر ز هدیر زوا یراکربد سحر

 ی زا رد هل مصق بودیا یکح هنج تاصع ضعب ردرظان هپ هرب رج ثاراع
 نایلس ترضح ینایصع كر وب رم رایضعب ندنج نیاسیدیارر وب رزک

 نطایش یدنهکح تعتو ی راحت روب ره یدلبا رخ بوراو راد ری دلاتے ی
 نامز دعا هکیدلا عن RE یزد هجر ىح یدتیا لاله یر ایشىب

 هدنیما یب هن اځ دابع ةيفخ بورد ز ود منصرب هز ویدو هرلنج نتروص كنسابا
 یتشکتآ لا ایلس ترسضح ندن ریان ینبستسوحت كسنجان لوا نیغمیاط هوپ
 ندنلا هلا هلبح ویدرب یتموکحرب رس ید لاق ىلاخ ندتنطلس م اخ رلنوک دم
 ر اما هروب زم هری رج هصقلا # ز دش! زاب هدبدن نایلص یقانم للیصت هکیدلا

 "هر رج ) ردهطا لوس , رب هروصڅ ان یراهزاو نیحاب رو هروووه ی را ھاو

 یک بوط هکر د هلملم دیا درب سماع هکر اربدردسماع هپ هر رح وب رلیضءهد ( نیصاو

 9 نام هدر رەق یآ ی ها ردن اوح رر ندد عر "هزاوآ ی هک صور ودم

  Feیایاا <
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 رد مظعا ندہکیا لوا هک یسک جوا راتو اما ردرا رپ قوج یراعشیب باتو

 رسا فصاع عر هدجنکیاو رپ الب مبدل هک ن وتب ر د طهالس ری زج
 روفاکو لینسو لد نص هدطهالس هر زج رریدغد ررومع؛ورلطا ون ,دیهچواو

 ربندنرلشع ر امیج هنلحاس كن هر جو هکرولوا قلاب سنجرب و رولوالصاح

 هليا تلوهس رار واک هرب رج ناکس زالوا ر داق هتکر حرش ود ییکنارکسهدسعب
 راتهک وادرب هدنبرف هس , رافبچ رانیق هک ردراوهراوف نیعرب هدهرب رح وب و زرانوطیرلنا

 ٩۱ هآ رد هد + تنارفامارلغا دا دا بولوا ساطرکو ط یر هساشرنالق هدف ار طا

 روو ل دبه هغایس هلا ه | دشکو و رواوا ساط ضا زدنوک ندنسافص لاک

 دوسا نالوا ذخا هلباءهآ رولاق ضیا رج ن الا زدنوک ندلحم لوا هل ابو
 عارذ زوب نیزدنوک هکردراو غاطرب « دودنک ینعی هدنلب اقم كن هطاوب و رولوا
 یتدرب رونیروکنازورف ران لانولع رادقم لوا هسنب لاکو ناخد یرادقم
 ضار ندقارار دشلک [« داغ لع وال هکر دراو رصق "ربزج

 صالا سفن ف رولیقریبعد هل تعالس ه دک دروک ینا نوب یب رونپ روک رصق
 ںودابودرایک روھ ن د هقلاس كولمرولوا ۰ دان ز یر« ه دن فو 3 هد هنسلوا

 یراندب هاکعا اصتا یساوهرلشمرب دز * هلا یرار کسعراشعراو هضرا اشا

 تولروق هسک ندالخاد هليا قد تم شاتف هلع مو * ةراتریک یوو

 هنم راقب صالخ هلبا رابخاوت بواوا نیب تربعران انلوپ دیکر اشم اق هلت وه باوخ
 رلشمراو هرصق هیچ رای ضەب ند عبا وت نینرلاوذ ردنکسا اما رلشعلاص
 بومی هرشط ندنزرغا یراشیدوزآو هنامز بالک یرلشابو هناسْا یرلندب
 رس هشاوص هلدایچ داوت ردنکسا یح رل_ثلو ر زکب هنازورف شنا ول هلعش
 رس دا a هکاستقو رلشمام رد ناب هع لحا س ییرلگ

 دنه قوسلیف نکل یدتا د_صد لوخد هنا ارے ىح یدتک ةتساځاقا

 | باوخ هنادبا هکی نعد نما ارس هةلاس وام ی دلوا عن ام مارهب نالوا
 ینا ص رصف لوا لص ااو یدنبق مالسعا تخل دشویوا بویلبا هسیلغ

 یک شنوک نیزدنوکو نازورف یک شنا لیا هه یدیا ندروال
 هویم سنجرب ه د هر رج لوا نکل یدیا ن درون هکأ وک هلفلوا ناش خرد

 رذح هرلنر ڪڪ «رصق نورد تح هي هریزج بو ینا هکشءارولوا
 ره اظ هلا ران هدر ات سشره هکر د هیاج هړړزج یخ درب شعازعا هبلغ مونو

 ره ه شیلات هی« رب ر> لوا هسک الصار درهاب هلا اےس ناسا دراز دنوکو

09 
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 ررولتروف ن دنرر هلناوصا عفرو هل لا بوش رعاح نوبیحمء دود ود
 هکرولوا راقلاب م اننالیس ید یرب رونب روک یک راحوا رریدلاق نب رادانق ہک ش ||
 هدنرافدنانیق بوپ و هکللوجرب یتا رولواهرکصندنآ رروط هدر یروقنوکیکبا |
 تاهاکر اقیج هرمشطرول |یکیکیدتیارنا شت آر هیلعاب ےک یکید ناهددک لب وش |[

 هدننروصرزمخ یزوپبکر ولو قلاب مان طا ید یر ر دیک یقرهنلقصهدفوغوقرب یک |[
 اضطر رولو روهط یراحاص ه دنر یرالوب ر ونلو هدنتده یتیرف اسلیرفو

 هکرولوا ناطرس سنجرب و ر د ررةم یمص جد قبطرب و هسلوا ی قطر
 هناجر اه دعرس هرکصن دکدل هک راقیح هرمذط یرادّقم شراقرب ن دان رد
 بوت اق هب هیودا ینا رالاک ییح رولوا یع هلبثی بوقیح ندتیناویح راحوا

 هرشط ند NE نوزوا یخ ید یر روغلو اهدهانم ید اوف قلقوح

 هنر زوا شاطر بولب روبق «دعب رادوب هی رب همعلرب یال فو یرلسوماج راقبج |
 | (دتتهلا ع رارجاما) رولت رق رولوا درح یرلکک یهدسنرف هک ار رولیقص

 ما ه دنرلجا ردراو هر رج ه دا ز ن دک رکی هد د نه ص هلو د سریلطب

 || هناز رحم هکردلاطرب رب رج یرب ن دنر روهشم رانا ردراعشدب تاقولختو
 یل رود تا یراحاصو ر دیمرک د یکن اعلق یززوب ردراو موقرب هدنوب ردنیمب
 رولب دشیا همه تاوصاو هرکنم حایص هدنراغاط ضعب ك هرب زجوب و ر دیبک
 یب راعاتم رارراو هلحاس هکراجت ضعبو رولنید ردهدنا لاجد هڅ لوق نوب یم
 | هسرارونیسنزارک | رارولوب لفنرق هدنرب یرلعا نم یسنریا راروقیلا « دنا هکر
 ۱ ید دوخا و زر روک طاح یب راه یعتماودنک هنب رپ لفنرق هنبیسربا ززالا

 ندزوپ وب یر هلماعم هجلوا یراضر نسحان راررونک هلالسفنرق هج هدابز

 || شمک:چ هنسب روط كغاط ید هر زج لوا یربندراسجت هکردلوقنم رولوا

 || یراقلوقو رزکب هنلکشران ات یرازوپ هکشمروک م وق نمساباهنرب هداج ےب
 | یرحانروب ره رونایق هدهاڈم هدننز ءاسن یراحاصو یرلودننک رونب روک هفرح

 | رایدغاهناحاس هر رج یخدرانوکههن هدعب رابدلوا بقاع ندنرطن یکی راک روک ا
 تالفنرف لواورلیدشاپ هب هسیفخ "هلم اعم هنی تبقاع ریدلیا ضرع یب راع اتمو |
 زمراغآ یل اسفصو یجاصالصا نم هجوف راندیا لک | نکیا هزات هکر دوب یبصاخ
 ردیسویم كنا یخ د یراادغ ر دن دنغاربب هلرصش مانفول یراسابل كموق لواو
 هکر د ثلث ربارح یدیرب رازونلادخیخد نخ و انو ز -ِ كم هکرولوا اک

 یرامناو راها ه دکنسکنا رارید طهام * درب رح هنری کیا ره* هر رح هنر

 هک باو ۳

| 



 دم مو $

eo ERردشع د مدلوا صالخ بورک هنا  SEYاینا  

 || کردشغا ناب هلبا لقن ندیدرو نبا (باصس "ر زح) ردشعا ناب ییاکحوت

 اکوب هک نخ هکر در رقم تواوب قآ وجرب ۰ دنرزوا اعا در د هری زج ویر و
 لوا بودا ت ڪڪ رح ندر تواوبلوا رولوارهاط ئکرپ هدا ردیور لباقم

 توص قحازوا نوزوا كج هار وربندنولوب لوا ناه رراو هنذسوا كنیک

 ردی اپ راهغرصق بولوارهاظنافوطراتآ راشاپنایلغ زکد لوا هک انولیدیشیا
 بودیا قرف هد د->او نآ رولوا لصتم هپ هنیفس یرب ندیادرکلوا هکنامه
 ر دعسرپ لا “درب تولوب لوا هک اہ ردمسلطم هک نوک رولیف ن اشن ی

 یراقر و فاما هیبش هناسن |یراندب لنناکسردهرب زج بب رغرپ یخ دوب (حاسغ رب وج )
 نادروللب ال وا یرب ( نیصل اب بیا" اماو ) ر دهی رک یک یني روف تالک

 ییدانقهدزدنوکو هد دیهک الصا ارونیروت ؟.هدنتسوا هاقر ندقارب :ایکردضسا ارو

 لاسعا بولوا صم كالم نارابج نافوطلا لبق اإ اع رریوایض بویع وس
 مرج هکر دینار ونرناط ید یرب ر دن دل اعا لرلنزسوک تاداع قراخ هلم الط
 ید یرب زاملیف لار دا یتبهام نوجما ینیدشاغ رازوکز الق اب هیو دن کیک س عش
 نوب س بولوا .تماللس لیاد رولوا نک اس ی هسنلوا هدهاشم عافترا هدنناربط

 رولوا نغروک ی را ر ووا بلط هکر دقن هرکص ند ی نوکس اما رارونیوس

 هکر ولوا تاس درود عار د یرکی هکر دز هعب ولف كوب لو ید یرب

 زارب ه دندق شراف ر د رد ځد یرب رولوب قق ینیدلطروع هطروع رک یر ره
 ندارد یپ که شاح دالوا ال وا ینامز ین راهه ت دش كنېص هکر ولوا تافمط-

 Tees هش بوی ررض هپ هسیکزراقیچ هنتسو ارایک بولوارهاظ

 ناربط هک نخ ردکر ویی ندرتویک هکر واوا شوقر همان هنشرخیخدیرب راردیک
 ایز ردیامقوت یول هک عب قرد كنا راجوا یخدرمطرپ مانرکرکه دنناب تلاهسنبا
 ه دشت ارط تلاح الا غا قرد هسد | لوا زر دیسجت كنا یصادسع رکرک
 هره سره هکر دراو جد كسم باد هر زوآ چیدن اوا نا هدوراوب ورلنا ولا

 فلتعو یرلشاب هج رونلوپ كس« دنبلق بوئازاغوب ر ونالوا ه دمولعم تقو ر
 یدانو یکباو یراشید لوا فلاح هنربرب هک ید یروزآ یوق راو یرازوک

 زوبحوا ینوز وایخدیرب رونلادغ بو دیا دص ېب هب ىع تاناویح هلباناربطرولوا
 رابا اله ینیکو رغ پک بولپ راص هریک رونلوپ راقلاب ینالوط فیت عارذ
 ندنعالع نکرک رروب « درب نیقی هقاوقاو هرب زج اب ڪڪ | قلا هوکو اما



 حس توی
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 ۱ E e رارولوب یراساملا لوا بازلاو اصالا نيب ررولیق وحو تسح

 ه ذب دنارسر ارج هلن و رم ک هلارا- ا راسالا لوس هکر دوب ثعاب رعشلاب هر :

 ند زافو قارعردراو لہکم ےنصرب ت دصلاخ بهذ للکم هلدارهاوح عاونا ا

 اأ ررصقو راج قار رو ضا صعب هدرارجوبو ردشاکهلب ر دنوکروذن سجخاک | :
 | | نک لاصتا زکر ه روا هخ دلراو هن.دصق برقن رونروکر  هعلقوا|

 ۱ نالب ز اب هننص رم« دیار ذلا ةفرطو ه دن اولا بب ا هک هیلوا نخ زالوا ||

 ید یرب هکر دشلزان ربارح ضعل هدنامزلا ةة نکل ر درانو قحا ریازح 0

 ۱ هد هر رح لحاس یت اکس ر دعفانلا رشكو مماعو عساو ىلبخ ىت الم ریرح ۱

 || ررولوا هدرلنا ر در شما راهب امن یی صقو را هناخ هءاح ندح اغا هدنسوا وص ||

 اا رابارارف هدنلحاس هلنالاصعتا هن را ه اځ رود هل راکزور ردرا شما رابایسا يح

 نادکرکو ین ہ دعم ںھدو یشءافرکشولیف صابو وب زوج دیه رهدرانوب و 0

 : یتکوشورادلام هری زج تالعو ر ولوا اهتنا یب و رفاو اب زارد ناویح یرلک دید
 || یروعتنیدلا لاک ان الوم ردراوکرزب ران رهش یلبخ راوس هرالبف یرکسع هلچ و راکشآ ||

 || ہک اص هلبااب رد راج صع ر مان یسنالق هللادبعوپا هکر ازا هدناویخا ةوبح

 تودیا ست ندن دوحو درو یدسا راک زور فلاخحم هک ان نکردیارفسبونی ۱

 || بولوا صالخرکا هکیدلواوب یرذن لروپ هم رلب دلشاب هزر ذنولرود وارودا
A EERE :ی كنهثللا لق ناوبح هلوقم لوا هب  |[ 

 ۱ E ENS ت کج هیمروک نا داو 4

 ۱ کھ تودیا د.یص لو رب نیقماعاوہ ی ز ندن ال وک ام نوقیح هراک اا

 || لبا لواتتیت انان ص ءب ید, ندنا ءاتب هنی رذن یسنالق هیادنعاما یدشلوب ینا ||

 || ی دیشماوا دیص نکیا هدهاک ارج یسانا یدیا هچب لسیف لوا هکر کم یدنک ||
 | بوت آ ناج هلبارطضا لاکو باهتلاتدش یدلوب نسير وا بولک هک اتقو]ا
 |« دنسفنفره ی دلاص هن ررزوا بولو رونا عام لوا یدلک هلحاس|[

 || لاحلوا هدهللا دبعروبزم یدلباماخدروخ بوصاب هسبایدلوب لب ملفحار
 | هرکص ندکدتبا كل اله ینیرث اس یدنبروس هنغاا بويعا ضرعت نیفمالوا 4

 ۱ | هبصقر هدنادم هرب رج هلی هلناوناک: رادقمرب ی دلا هوا هلبا تراشا

 هرهشلوا هدهد یدتک ی دلکح « رخ آتعسیسودنک بوروتک هش راکهرهاع ۱

 دیفس لپ هک دلاربخو مدردلب یا ناججرت یلاح عقاو مدشلوب کم درو
 هلبا تصرف م دروط هدنا تدم هحهن شعباهفاسم تالنوکن کس کیدرونک بول |

 # رکی  $



 هم ۲ رم

 الام هدنفصوكنی هک ابوك ادا ناریج هعنصلوا ینالغوا مدآ رارروتوا

 | ندنغو موط لر هکزیبراج فا ولواولکدلوشو رولوب قفحت نوع تار نع
 یرادعمز وب هدد سرب هکرونلشنا را هساک ی شح ضعبو رولبنوت یک نوشرا شّلا

 ( نار وطا "رر رج)) ردقوب تیاهن دوخ هرکس بصقولبجران رونلمایط مدآ
 هلرارلنوب* یزمرق واکد راجو ردولم هليا نادکرکهکرد هرب رج كویر
 هدنتفلخ نا داو ر دنع ید هلار وف اکر س ر د ول طا وط یر ره

 یرایک ل ردنکسا هکر دیدم یخد قولخترب « دننر وص ع ابس یرلشاب تبان
 هدقدراو نیش تبا من رايدر و ک ی اق ولحم لوا هد هرب رج وب بويا غوا
 هدنوب ردا سذ هری رج که دنبصییوب (ءاسالا هریزج) رلیدغروکب ولوا دیدیا
 لماح زژردون لب هک دتسا قلوا هنکندنانز هک یناکس ندقوب لاحر الصا
 كنا رولوا تخردرب « دنا هنوف رلیضهب راررغوط راکبا یک ودنکب ولوا
 هکر دقو تبا من هولا هد هری رج لواو رروناکوب هلبایناوهش طح رس ندنشیم
 ۱ یادو قرا > لوا یکر اق افنا ر دصلاخ رز رسارس یب ارت هک ا وک
 رلیدر وک یتا هک اسن که دنا یدشو د هنلحاس هرب رج لوا ل رز وپ هنسکر ندنګا

 بواوا عنام هس التف یدتا تنایص یرب ندنراحا نکن راب دشوا هاتی تمردلوا

 هیش رپ ن دص دالب قر هببتراوت هک نی 7 هز وبارد هليا هتک درب

 رلیدن انوط زانک لامعاین یدردلیب هسنهاشدا تاکلم لوا یلاح عفاو یدعیح

 هنیاهن هل رم لوا هی رابدلوب یهر زج لوا هنرایدتک بونتوط لیلد یهنه لواو
 جوق دنه لها ر دخ“ رف ناسکس یوزواویکا (بیدنرسربازج) رلیدتی|
 همهارب راک ردشعا هن رب لرلغاط یهد هرب رج لوا مالسلا هلع مدآ ترضح

 عارذسع ىح ردهولعمز ونه هدنا یر یدق كمدآ ترمطح هرزوا بفك

 یکرون هدرزوا عاطلوا هدزدنوکو رک دموس هو سو هدو زوا

 رد چا عدایکا ن د هرب زج لوا مدآ ترضح هدعد رولوا رهاظ اسیضر

 هلبا رهاو> ی انصا یسنلاوح كنا مرج الق ر دهفاتسم تالدوک یکیا یرلکدید

 هدباحملا راصتخ باک ر دولطب وطو نیم هلباتوقانو سالاو ل-علو ر دولم
 ی رد یخ راربد سا ۱!یداو اکآ ردراو رب رب هدیرلغاط تدریس هکر دروطس»

 هکردوب ل رط كن همراق.ج سالا ردولع هلبارلذالس كانرهز و وب ردیداو

 را را_ ق یرلنا روغلا یلص راریاطرمسن نروک ینا ژرانا هلصو هلصو یب هراح مو

 هک ن یلاطز رب هبا لابغارف یو لو اورا روق بولک هلح اسر خا هلبا طابتح !ندراذال

camo > usc -` ame< me 
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 ییجا كد هنامز لوشات رربو ادص ود قاو قاو و وری )

 طب یب را دص ل رلنآ هرب رج ناکسااماف رولوا رسو د بولی مق یجاص بوشدی |

 یکه دوا ندرانوب راردیا لج ه دیو كی بودیاریطنو لافت هجنراعز رار دیا
 هدنماسجو هدنفلخ هک الاحشمرواوا قول رتب هدجاغا یکرانوب هنی هدر هرب زج
 هک اخرلنا شمرونلوب هدا ز هدنفاطلو حیاور بیطو هدتماقو دق نزو اصوصخ

 هرب رایضعل یح شمرروط هدن اح یرادقم نوک ق رو نوکر هدکد شود ||

 ی ع و ییراترشامم تذل شعارا ردبا تعما هلبارلنا بولوب ېک ی کو دشود
 یساوهو بآ كن هرز جو هل و شعارارولوت هدا ز ندانسح نانز یه دن اسنا
 نکل رد « دتب وذعو ت ذل یکرکس تب رش یراوص کد تن رد ه دنفا طل لاک
 aT > رالبف ل ويب كوي یا ردقوب میقم هدنا ندمدآ ین

 ندرلنوب ردراو هرشک فانصا ید ندنعسف روبط ردعارذ رر نواورتوا یرابوب

 رب رج یهاک رد مولعم هح ترضح نکل ردراو ید قولخم هج هوا
 بسانم هد وص لوا ه دنا ولکې ليس هدنکنر نارطقو رب ند هوا هقاو قاو

 سوت هدريرح ویو رونلبق هده اشم ی رلکدزکهداد رد یورو رونی ر وک هدرلقلاب

 ندم دآ یب رار زک هلن ابرع ر دیس هرز ج راروخ مد یم( سولاج "ری زج) رولوارفاو
 هدن رالحاس ر دقوب یرلک احو یرلنید والب رب بوبالوا هلتصرف بودبا تشحو
 هد هرب رجوب ردندرانا یرلادسغارنک اردقوج رکس بصقو لج رانو زوم
 هکس هکییس رب راراقاربط هدنب رق هساقا سد اندک یم یار دراو عاطرب

 ۱ و لولم هد ارد هرب رج اے( ولا هر رج) رولوا صلاخ میس

 عل د اب زا ةبادو كلا ةباد هدرازوب ردرالکشلا فءطلو هجولا ضیا قاخردراو
 دعحو لوطا یرلحاص کد ر داسن نسحا هحالم یرلتروع رونلوب یتا كشم

 لاثم نونحم نکیآ لاجو نس> یالب رازغر وا نر رلشاب الصا رداراسرمنعو
 هری نج ) ردلصتم هس*یراشمان هری نجون و رارولوالایم هی هدیلو ژ یوموهوسنلق

 ین اکس بواوا «مهاعیس هلج ردرفاو رافص ارج هدفارطاوب هک هحرکا ( یا
 ردهطا لب وطو ضل ع یل بخ ردس هرب رح شوشا یرب ندرلنانکل رد راک

 یکو دیا هفاسسم كلنوکی مرکب یک | هلوا لوپ قلبآ ترد ینو ز وا هکر د اونم
 یراغاو رابشا انکلدو فب طلیساوهو با کرد نال "هرب رح ید یر هلو قعحم

 || ند زاسنتیب هدن | یناکس كن هری زجوب ردرپرپ اهننایب یراسهزاو ببط اصوصخ
 هما وند رز دقحوفص توشود هرزوارلطاسب ری رحو رارلشدا را ر بصح شقنم

 د ر رووا #
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 انس ون هلا هل رح ماد رایضعب نکا رازالوا ناخ ندادا ایف اھ بورصا

 |یرلتانی لسها هک ارب ز راراتص هلبا اهبیلاغ بوراقیچ هنیراتبالو ن رارات وط
 رد هد رطق هر رج ید یرب زر ونالوف ها رارب دو یکز دیع هدنرلن اکد

 هنادهاشو العا ب .ولاط یراتضاوغ ردا وک مج ردعتاو 9

 : E راگدردکب هی ززو ک اما راراتص هراجت لبا صرف رارراقیحر وبا ||
 اأ ردن درا رح لوا جد ناع رب رج زرولآ نی راک مام بودا لستف ین هصز 1

 || ردا-متنایب یس هرومهراصماو ندم نیفلوا هعساو ثرب نحامارد اراصن ین اکس ||
 1 هک اناس فرش اه تن كعلوا یر ندنرلحا هکرد هد دن سعر یرلنعاعهو ندالح :

 | سأر یکیااضرف مر و رق هسیک اک | همعروتکب وسکنشابكنیرب ند راف ا |
 || بورږیویلا زق انسح نوا هساکیخد هلی هلکنوا رار ریو ییسیکیآ هل -عوطقم |

 ]هدر نجوب هلم ابو راراتوط مرکموز زعم هدن امزیه بولوا ر اشعا هک هدنرلجما[ا |

 اا هرب نج دیر ردن اتاپ ییوهباهن ی ناسرتذل نوک نوک هک اوفو ناورلالز بآ

 || یس هری رج ققاو قاو لصتم هنس هړ رج جم ز ردهرب زج وی رب هکرد قاو قاو
 ۱ دن : كني رنوعفو كنب راک قیح رولوارفا ۳ صااخ بهد هدول رال رع كوب

 نا ع یی اک ےس ا هر زج د یر رونو ند ولا ص ان یسهدالفو

 اهدراصشاو لال ا ردرار وخ مد رص لولب رب نابام هللاجو نسح یر ره

 | هریزج یکیا هنوا ندنوب را بببوت وط بوشیدرکس هجروکیدآیب اروناریک
 اد و هرهج هایم یکرانالوانسصالا تون تلخ یاع هدر 9 ۲
 || رینسمانو ینالوط یرزوب و رک یرهثجو قجریوق یراجاص هکر دراو تاقول |[
 || یرلعار وخ 0 1 رلنوب ردر تشرسدب لولب رب عارذررب یو زوایرلقادا |[

 ۲| ردلصتم هنیربارج حز ورا ندو هکردقاو قاو "رب زج ید یر رد رقم
 1 هکر دزوطس+هدنیاس علاء هصح رداصاو لک تاک نۇ هزو موج کوب نوب یب

 || مان «سهعد هکرد هرماع هری رج زویدب كی اصعججیسهرب رج یفاو قاو زکودیدوا
 هللا تهذ یدوب و رات هتخاس ند هتشردرز رد هر هاو ۸ _ک اح هپ هجو تروه

 || نم ندصلاخرز هتیعانا رونی روا جات نوتلارب هنشاب رون نکو هاج هنخادر|

 | هسلوب هسکرک یی نوا یک ندودنکر ودار رک ادارا را

 || فص نالعوارف كي ترد « دنسوشرفو رولب ردتبا عسطق یراقایا ةه ساس 0

 || حرفو یزهعو هدنلکش ناسا یراشع هکر دراو جاغار هد هرینجوبو رروط راغاب |

 ندنجاص یکه دنس هپدیح رولوا لسصاح هدنن ر وص تروع هلبا یراچاصو |[

 ب
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 هنلحاس یر رب رج ردبراشع لراجشا لوا یرلکدیب زالو مهفیرا زوساما
 ردشراق رد ر د یراب و زالوا نکم یس هلی رارجاق یک لب رسا هسراو ناسنا

 ردر شوخ هل اف یساوهو بوخیعاربط رر وح حسرف ز وب یدب هر وب ره "هرب رج

 ناز ری-و قبو روفاک رجح“ ردر یم مراد ہصقو هب رقو رالقعم "روم هدنلجاوس
 هلکم رب و را شع یکبونرخ هرعسو هل فءاوا سرغی-اغا مقب ردروفوم هدنآ
 نادکرک هد نمار رب رجو ردشل ری وربخ هلفلوا زن یکلظنح یمط تاج

 هکردر رقم یزونیوب هن ادرب هدنس هبتر دراون اجرب ولکدراج هکر ولوا ځد
 ؛ازونب وب لوا رروا هری یونیدبا بولغم رر وتوک یرالبفولکدودنک هجن هلکننا
 لحاساما رونلو ید راس وماج رسفریوق هد هر ز جوبو ردقوج یعاوخ
 || درزوپ «دنراکدروکیکهدنز وب اب رد تافولخت ضعب ندنابصقو راهب رق هد هرب زج
 هنر رغا هد رلنآ بوک د هتلاروع هلنراشاررر وکر هلبا یر رغا رازولک

 هه: (یهالسلا هرب رج) رارلشدن یرار ویت لوا هکر لب مه راردبک لرز وپ بولآ
 ررر دن وک اب اده هنبص كالم بلط الب ییرلک اح كرلنوب ردر هری زج كوي هراپ
 ردقلوش راردیا عز نسل وا ادیپ الغو ط2 هدنرلجما هجربدقت یرلکدقیا لاسرا
 ندنقلخ راب کز دموق ف.ظا یرلش اعم تهحو فیطا یهاوهو تآ

 هرابد رخآ وید مدلوب یی العا تاج هدمفلعاصن تیک درب ناراو هی را هرب رج
 ید ززابهش ابهم هدیصورانهاش ایز ردرفاو صاخ بهذ هدرانا نتیارقس
 ردراو یر ود ليم كی هکر دن رس هرب رج یرب ندیهالس ریازج یدعا ردرت اکشم
 یس هلوقم ببط هب وافاو راوه اش رر د بولوارا هبصق هرو ورا هب رق هک
 هکر د_لبج هری زج ید یرب رد راو ازمس هنبسح یس هلج_هکرونلوپراکداب هج
 هدنس هروط هلنا هک .ردراویغاط كسکو رب ہد روا نکل ردلکد لوس یف
 زرونلیقرانلاب قارحا ران اقیجو بویماقیج هنسک هی ءانباک | رولوا رهاظشنآ
 یراوصنغوص ذیذل العا هدلبج نماداما زالوا كسک یهایسناخد نیزدنوکو
 مان نی نعوم هکرد نومرک "هری زج ید یرپ ردریکمیجد یراماج ندنردقو
 هد همروا رد ام و می هکرد راذکیم هد هرن زحوډ مادنا دوسو نادا ه اس موفر

 ا ۳ رد رف هن ومرک هکرد دو رق "هرب رح ید یرب ردن اقولحم رهام هددع وطو

 یببمارب كن هرز لوایح رد ولعب وطیفرطره هلنوه*نکل ردولم هلباراجشاو
 ندنژرب رب هلیدوجو كنا رارر وتوک بوریدنبهنب رانویب ایل هکردراو یخد
 یتیرلکدرمتب لاو هل عن ۲ شاط هسنقلخرایک نالک هلح اسو راردبا ظ عفد
 حس

 دک بورصا
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 || ررداهب نارکب ولا طراصاوغ هکردراو راوصولتاط هدنجما ردن ارکی بو دودعمان
 | لاکشالا هبیرغ زر رب ورخ ییکودتب نونلا هدنربا زج ضعد و رار راقبح راوهاش
 ااردر رقم جد لوا هداردوب ردپ رلکدید بادرک هکر ودرد ردق وپ تبان هنت انا ج

 | ارد هر زج لوب ر هد نیص دودح هددنه دالب یاصقا جاز "هر رج ندنړازحاما

 ۱ یراطنف ره هکردراو یداوعنوتلارا ط:ةز وب هدنوک هکردراو یهاشداپ مان جارهم

 ررودکودرا ع E لاق نس هنیرخ ردشخ وا رابتعا مهرد زو قلا
 س هحر | ردلب وب یرلثور وم نیب أ اعاد رولوا دیقم هلباراخد ۰ هر رهقو

 یزراوبها e اشم هنیرامدآ لرادوب یرل_:ةلخ كن هریرج
 | یرلجافا كن هرب زج لوا رهاک ایرززوس رد هپ اشلم هنیراوطاو لاعفا شوحو
 || یرادانفرولوازلید_ک سنجرب هد هری رجوب و رار اره هلاد ندلاد بوقیج هز زوا
 || یزمرف هنيو رارونیر وک هییش هدانز ند 4-ج هي هراب هن اکر راحوا ردراو

 || یرلکب ضا لوپ لوپ هدنر زوا كنر خمس روسلوپ را رغصیشحو هدنکنر
 | دره هدهرب زج وب هني وردکس شک یوط بولوا یراقرب وق یکی کو ردراو
 ید یرلن اههردیا لصاح كسم كل ذک ر دکعد يک تا هکرولوا دان"
 ۵ هرغ دام وک نصاب هکردو جد یر ندنرداونو تارقو ردریفم

 | ا وک ن دتغل هو اخرکش *ط وط ارج هیش هنکنرلکو ارفصو نوکدرزو

 4 رزکم دنق یرلفرلب نیرمش مالک « هدکد مرکر کش هن را هکرولوا زاغ

 (یررمهشرضحاو دوساو صار زر کب هناسنا یراهمجحما بو صحت دواوط

 رد راوشد یلبخ ناک | ی راز وس ردراو ید ولت سنجرب ر رةم یراناریطو
 رللک کیر یوامو یراصو قآ هد هر و زم هرب رج هکر دلوهنم ندیقارمس نیا

 هلافسرو شمروڈود نقر زا بودبا تبغر وید زلوا هدرا رپ یرمغ شار وک

 | بولوا ادیپ شن رب رد یکه رشط ند هرب زج هکن اسهشمر و کب ودیا بیترت
 هک ند هرب رح لها شابا قارحا هوردنار رض هن هللافس شدا یرالکلوا

 : هطاةدارا هنسس*4 71 رمطط ندهرب رج ردراو هیلک عفانم هدرااکوب شمروص ین

 مدآ زوب هدنس هیاس هکر ولوا د ررفاک "هر ی هدر رح ول و شأن ؛دردشعا قلعت

 رّریصروفاک یکم نم زر رج یواش ضعب رولو تردق هک هکلو رگ

 را ردیالیصحت ی نوفاك وال ناک زارا ربج یی راید هرکصقاح راردیا مجراقا
 رولوبان۶ بوس روق ید هر نالا رولوا در عوج روفاک هکن ایه اماو

 رایضعب ردقوج تاقولخت قالبج رج عب تارعو تاضح « دلو (ینعار هری رج)
 راردیا نلکش كم روا ییرلجرف هلا یرامحاص قجرب وق یرانروحع هه و

n ین 
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 رردیا دیص ن د هي رحم باود ردراو نارپ ر ويط زمنيا من نانامن هر جو نارپ
 هرانلوا موعسم یلک | مس ید هویم سنجو ر کب هربصتتا هدناو رارپ ی رلنا هنب ریادغ

 یلوط كن هرز جوب ( لیلصاصاا ةر رج ) رلبا عف د ی ر رض بورپ و یکم فن
 ردراو یندهنیدم لوس جوا هر و عمو هنوکسم هدنګا رد هفاسم كلنوکش ب نوا

 دعب رارولیق اشا بھشارب عو نول ہر جرار راو اک ارا هلرک ارم تح
 یک | ند ین اکدنز مدعو ما-طفم یدشود هني ربرب ناخ كب هرب زج لوا نامز

 ردروطسم هد اجلا هفصوید یدلاق هنسک ی ؤزج هد هر رج بوجوک مور راد ||
 نالی الاح یدیا هر وعم یف هدعسا نامز رد هر زج لویی رپ (فال “هر زج )

 نکیا هدنرب هک الاخ رواوا ق وح یباغا دوعهدناو رد هروفوم هبارخ نذير

 "هری رج)ر ولو د اد زا یس هبط جلو ر هتدتلفارا ند هر زج بویذو ایس هحار

 یراغناو راشاو انکلد ییبطافعا یاوهو ارف ناجیب ان بآ تیاسب (هیرون
 ردلکد لباق یسعلوا نطونو نکن هک الاحردرناکتم یرامناو ر ویطو رفاو

 مدآ یب هکر ولوا یرارون اج بهن فوسخ یی و بیهم هدا ز هک ه ليا بیس لوا |
 داو بولو یاب یک راغاط هرق هکر ولوا راغلاب و رمروتکت فاط هل هنسمر وک
 ریدق "یش لکی لع هنا ریصبلا كالا ناصهس تب هدکسک | ن دیآ ترد هنغیرپ وق
 هدنب اك مان ا يفارقج سوی (لاجزاو ءاسنلا ةر زج ) ناما ةة ىف اذک

 ليم نوا یغلقاریا ندنربرب رد راو هر رج يکيا هدنلاعش كط یحم هکر دشمزا
 كنس هنروا مکه ت لیمیللازوب یکیاینو زوا هک زرد ءاسنلا ةرب رج هنبریاما ردیجتا
 لی شع ز و یکنالوط هک ر ولنید لاجر هرب رج هني رب لواو ردلبم یرکبز ويی ا

 هک هرکرب هدلس رارولواو ریا ندنراررږباٌءاد ردلیم شت زوب كنططسمو ایم یو |[
 هنت روعیشکر ه رارراو هیاسن هر زج هلیارلقر و ز یم لاجر رولوا راهب لوا
 هکر انوش دالوا ناغوط ندرانوب و رار ر وطهدنآ هحل وا مامت یآلوا را ردیا تاقالم

 رولب ردنوک هلاجر "هرب رج هدعب رولوا هدا یرهنا لد هفولب دح رد لافطا |[

 لم عملا رب ارجرخآ هذه زالوا ادج ندرانا اياد ىس هل وقمراکبا اما ||

 ا یاس ي ا اا
 مولممیکو دیاراو ارد وب ندن وب یک ند طبع رحم رددنکر هر یک ای كنوب

 ینا هو نایغط كن اب رد وب هکر ازاب هد اکی مس ههلیا یان هیقابلاراتآ ن ایر وب او ردلکد ||
 لالدتسا هلکنا ین وکسو رل شاب هکر وک هدرح هجوراقلاب هکر ولوا مول م ندنا |
 یریازج هکر دناع یابرد رپ وب رکود نیسهطرع هدنر ز وا هي رحب روبط هکرونلبف |

 سس نو
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 || یرلسابلزاهلوا مهف الصا نکن رارلب وسزوس هجن راع زردیا کت سنجرب ر واوا |
 || دی لوا اعاد رغن روک ی راهسلا هل هجو یرعغ نیهلوا ندراحثا قاروا

 | اکو ( نارمح "ریرج) رار دیکهدیالوانت ندننا بور ودلوا راردیا كنج هلبایاود |
 [ادقلا رمصذنغایاراق تاقولخ نالوا نکس هدنتسوا ردراو غاط وب رب لصتم

 || یرادغ ردراو یراقالوقیصب یصیو ردسشعا اد هنب ر زیدان یرالاغص بولوا |

 ۱ ید یراره میظعرو یی وص ولناط ر تح ر دند راز خوا نت هدلبج مس
 |لبوطو ضیرعرب ول طب وطدلن اتخردو تاتا ولوصولتوا (روغلا ةریرج) ردررفم
 | (نیت فر نج) ردولع هلبارارا-ج یسحوو ررغصولزونیو نو زوا رد هرجا

 ۲!ند رد ژارپ اک | قلخ یدارغوا هب هریرجوب نکیآ ردیا رذکهت الط بناج ردنکسا ||

 رولکح هنعات هدعل ر وندا ادع نیعم ی زع رفص کا نوکره هکیدلنا تاکشاا

 | یدنرونک یرغصیکیا روفلالع اناد ردنکساسد زر و هب دف ىل اع كسهرب و 0

 | حت رزو تفنو هلجرکوکو تیربکو تفز یبراحما بورود ز وب یبرلیرد]||

 | عضو ید یر هراب ر زو را ر و یلقارطب رفاو هنا يح یدرداوط هلع زو ||
 ا یدلک هقیح ردزا ک ین هتربا یدردوق لع ییدنلادغ كش هدسعد یدردلقا

 ۱ |یدنک هنعاش تولیکحو ی ودر دع ف هعوڅ یکیا لوا فقوت الباا

 1 ۱ یکراغاط ارویدلف ناسا رهیارف بحاص SAE هکدتکو یدلک هلتیهر اما

 ۱| هب ین اسلط بش تفص هلا ت ررش هاسناخد ی ای دف شا اناژتولک اا
aT 729 
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 || رلیدراو یدمرولب تمالع ندر و زم ردژا یدلوا هکی س هربا ید یدلبا رادوغا |
 فح بودا اعد رفا ا رابدل ول نس هتسخوس هشال هللا نیعرابداقوب

 | هروعم رد هلاخ "رب رجرب وب ( جاریف "رب رج )رلیدکح شکشدپ هت ندزداونو
 ۱ رد هرب رح لور را کمین و رفاو قلخ ) تاهلق "هر رح )ردلکد هنوکسمو

 || رد هپ رکی کیت روص بالکی راز وب و هیبش هناسنا یرلندب كتاف ولح یهدنانکل |
 | (نیرحاس "رب زج) رار ولاد غ ںوالوا ند هي ىع تاناویح رار الط هطیحخرما
 | یدیا راربد ماربش هنب رپ لواو مارهش هنب رب ه کیدا یس هری زج كراعس یکیانعو |

 || ملكا لانا عطقو لاوما بن بوسک نی مالوب راع راجت بودیا تاداسف اعاد |

 ٠ ندشاط یا اف هدر وب رم ر راک هدیسکنا یدل محسم یرانا العو لح قح

 هدد یدلوط هلن اکس بولوا هرو هرب زج لوا هرکصت دنا یدنود هعص

 4 قن هکرد هر رح یرافدراو نودان ود یکم اعا دالوا ند هنوسشا لها |

 کش باقع رارید ید روبط هرب رج کوب (اقار هری زج )ر دشا
<< 

 || یرالاکنح هدنب
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 || یعودروا شدن رولیق عنم ندٌبلط هز و رمفیمان هکر ولوا ید براقع لاتف صعد

 ارافیح ناخد لصتم ندنا هکردددهب رور هدسنالو سزاف (ناندنهُبب) رردلوا هلا

 || تسار دنلباقم نکردیا نارمطراشوق ن داوه یح راب اهزنحم هشاقا هنناب کره

 | (فسوی+) زرشود هنیرغآ كرب لوا بون اب یداقو یغوریوق هدکدلک
 ردعقاو هدندرا نیمز هکردب وق ینید-فارب ین اوخا قیدص فسو ترضح |[

 || لوف رادصتو یرعطصا ارز رد باش یودیا هتوا حسرف ترد ند هیریط ||
 | ہی رق یکیا مان لسو ساب ان یهاک رارف كمالسلا هيلع بوقعإ ترضح

 || بولوا دوهشم رارمروب زمژب ورندنام لوا یدیا هد-سلبانرع یکه دنس هتروا |[
 ۲( هفلول )ردرلشاک ها ندنیوص انور درلشغا دصق ؛ءلربت ندنترابز ملاع قلخ ||

 ۴*7 تایح بآ لاثم فسوب هنلوب هدنعا تافل ارهاب هاحلوا شعا ها هکز وا هنا

 [| 4۶ تاذلوا یدیلکدوصیارب اتعیغح 8 دا داععا هسرارید یدسوق زسوص #۶ |[

 هک راعلارارج ر داونیپ رابررد راتفک #۴

 ٩ دنا طاها ف لصف
 | هارخو هنوکسمر اع ردرلشعا هیعسل سون ایقوا ران ان وب ٠یع نانلوا رک ذوب ||

 || 4م افسو بک اه اش امز یف بواوا زوهشم تیام ردقوپ تیام هنی ریارج |[
 | ی دی یرکب هرزوا ینود_لواروطسم هدنباک رثا نیارانلیروک بولیراو

 || ردشغ درد هریرح كب ىلا هدنامرلا فو ناو الات ماما رد هريك ريز ||
 ییا هدد عاد دز وب هدر رهرد هر رج کا (نات دااخربارج )یسبرب ند هلج ۲

 قیسا ندنوویدرد ندنرب ج رانلاو ذ لاا ردشلزود ند ساحر دراو مص |
 هر زوایعودل زاب هدن ادلبلاع وه ردادعسلارپ ارج دیمسارترلذوب ردشل زا و

 هدنس هت روا كيوب (ناهغسب هری نج) رد هرب زج ترد یرکب تاداعسلاریارج
 || تراشاوید كلك نیعب اکب هلبا یا ردراو مسلطمرجا منصر هدنسوا شاطر ودمرپ
 ۱ ((سوعل هربزح) رلبا تباک نیغرومرتک اک ودیا ند رانلاوذ ةهربا لاعارابا |[
 رداکد نکم یمن رایج الصا ردشهلوا عضو مصر هر زوا کس لیمرپ هدن وي ۱

 2 کاک رال هم ( هوا س هرب رج ) اردقوب تباه هی هلل اه باود یهدنو وا

 || كد هحابص شعاب هحشک رب بونارغوا ههر زج وب لوا ند مرکه نالظ نین رقلاوذ
 هکرد هری زج میظهرب وب (ییعاسلا ةریرج) شخلوا اذا بونلبقر اسکنس یرکشل |[
 ردراو یر شدو زا نو زوارشکیاررب نکل رد هدنلکش تروع ین اکساا

 یساسنو لاجر ر د رادیدب هل را هلعش یک فطاخقرب یرازوکو ردشمگنچ هرش

 لکشم قبرفت هلفلوا یواسم یراضعار اس رونلی ندنرک ذو ج رف جتا |[



 هن راهمرمز هدن رز وا لروب رم هاح سد یدراردیاقالطا هعزمز هدن رکدتبا

 ریش درا ندیا ت رای زیهللا تیب هرکص قاچ ندم كولم ردشلتب د مزمز ءان
 رلنسراناعر یکه دبلاوح لوا هکر دوق رب هدنسر وک ناجرا (كبنرب ) رید ردکباب نا
 رولو دا دز یب وص هنسره رلبدمرا هندی اهن الصا رایدالفوپ ی رعق بودقراص
 , (نجرادبع هب رفرب) رولوا عح یو دنرا هبت رع یج هراوص ی راهیرق یاو لوا
 راعبح ېب وص هد دوهعم مول رپ هب هنس ند هنس ردویفرب رعقلا هفاح هدسراف ضرا

 رولوا ناثن ی بوس یی وص هدم رروط هجراوص اما یتفارطا راع اق

 لوا سب رولواول طب وط یب وق لوا هرکرب هدل رد هدرصءضرا (سو تبر )
 دادزا یندرلنا ارربد اہ, ہرصم کاح رار زاب ییارجام را رشوا یاکح كتیالو
 ترضح هحاوفرایضهب رد هد هرهاق (هبط#ل اب ) رار دیا سای ندنا یل روم
 هم رءز هد هعر هک ردلوفذم یجدوب ردندر و وک ناالوا تاسف هب یسوم

 رلشلو هللا ی نولآ یخ ییعودعرح هد درطعل رب را ثمر وشود ساطر

 هکر د وب تعا هکشد اک لار ر دهد هب رقر نداق اض ء بلح (تلکلاّرب)

 ندنیوص كروب رم ءاج نیدمگنوکیرف هنسکیودتبا حو رحم كب وکر ودق
 ندنب وص ح و جج جوا هوقلوا کرلے شا تیاوررایضعب رولوب ته ها
 ینوک قرق نالوا توف هک الاح شلوپ افش یسیکیا بولوا توف یرب شمجا
 رش هدنا هکرد هدنرب كنب را هب رقرمصم ( هیرطملا رتب ) شا هنسک نایلبا ز وام

۱ 

 ناسلب ترصاخ هدلصا ردن دن وص كي وقف لوا یسه الوص يح رد راو ناسلب
 هکر داو غنم رعب ناسلبهد رپ ی رغ ندنا هدنیمز یور مقاولا ی رارید رد هدیالوا
 دک ی دلنا ناذیپسسا لماک الد یدبشر دنزرف ندلداع كم نالوا هدرصما
 ت ودیا عافتنا ندرا همان هدعب هديا تعارز ناسلبرفاو هدیلاوح لوا

 !نتساماف یدک ابولوا نوذ ام هحرک | هداتعا-ضد لیصحتو تردقضرع
 ۱ ةکندانا حر امدعب ید-کح تجزهر قوی بولوا لصاع ناهدا ند راحشا

 توارط صبف ندنا بودیا ادیب هیقاسرپ ند هی رطربب هدعب .دیاتعارز رارکن
 توارطزاب بل ندنس هداسروپ مرابو یبسا تعارز ولو ا ا
 |یدتبا تباسصا هدنرببدن بودا لصاح ناساب نهد لومالاوهاملع یدتیا

 یسع ترضحیتعب راریدردندب وسیع ضیف هصاخوب هنیوص كروز مرتبو
 رد ویفرفاو (روپاشدرابآ) رارید یدلبا لس هدن آهیلعو انبن ىلع هل تاولص
 نکل رولو, هعطق هعطق «دنرلما هکرولوا هاک رد یتدامم هز و رف یس هلج

 حس
 ۳3 ےک رک د ےک



 ل ۱ $

 هتم دخول یراعو ىلع ترضح رلب دتا طفح یت ےک راکلم لوا راہدقلاق |

 ۲02 رایدزدلاق بولوت یت ظا لوا هدهاح رعق رابد زاو هکراتا رابد ردنوک
 هر ضح باتح رابدلایدیشاکود ودرپ نوا هکر لیدلو یبا هراپ رب هدنن امسا ر ولد
 لا ةع نم طشنا هناکلاطای رلیدر وا هشت آ هلبا یرل_فب رش مما رلبدروتک

 ثعاب هو زن نیت ذو هل تار نوا تەم ویو رایداوبتیفاع ل الاریخ لوسر
 رب نوا هلبلح "هروس یکتا لوا هدناباعه یس هدععرب نوا لر ول رم رح اس ی دلوا

 میهارا ترضح ردمزهز هاح یهد هعرکم کم (مزمز رب ) یدنلیفلازا 4آ

 تونل رعصا ههللا هدنا بور ونک هل رجاه یس هد)او یلیعسا غوا مالسلا هبلع

 تا بآ ندا رطضا ٹال وتشد ام دعد یدر وط ههننکوت ییوصرحاه هدکدنک
 دنععس نکیا هدوب و كن ېناوج لو او هدوجو تسج هليا قد رطوب_ی دک هنسسجت
 یدن آ ناج هدوهعم لګ ندنفوخ یس هراپ ین اج ید فوط یس هزاوآ عابس

 هدنب و ر ارا ا یرنکوا مالسلاهیلع لیمعسا ترشح هکیدروک
 كناور بآ لوا یدتناررکش هیادخیراب ی دلک لر هنبوس شلوار ها ط مزمز بآ

 یابرج هلهجواوارکا ی دلیف دصق ینسمالعاط بوغی موق هی رلکوا
 راسهتشا ها هایم داددزا یکه یظع راهنا رب اس ید رولوا یراج ءام هسلتق منم
 هکتراو هنلفسا ن دنسالعا كم رمز بآ هل وق ینادبهدجا ن دمت یدرولوب

 ترظ یدس> كنيرب هکر دراو را وصر اقا ها هدشدو ردهارذ قرة ىکا رد
 ردهوررع ید یدح كتیربواسفصو ساق وا یدح كنيرب و دوسا رعخ
 سجن هنس هک ان یدلکر السو یدردغاب را روب ندنساهتنایپ فطل ادخ یراب
 لبح ندنسأریح یدلوا هدا زیروص كمزمز هاچ هدنبتامو نیرمذعو
 بولوا ندناسح عارذ چ وا ید یکلولنا ی دنلوب عارذرب نوا هجئراو هروقنم

 یر زوا بود هشودیضرا الوا یدلریدبأ عب ره لیمیکمآ ند جاس هنیرزوا
 مرز دلو هج لا هلع دهها ردر وصام ند هرس اع ءافلخ ندیا مر

 راو كسحا نوعا شطءمفد نیسرولوب افش كا هت اش هکر دوصر

 نیس رولوا ناعیشراب وط كسنیا شون نوچمبا ع وج تدش عهدنیسر ولو تحار
 لبلخ یه ترمضح هجتراج ز سرف كولم هکردوب بیس هففواهیحآمزمز
 یذبا رز نیلا ندنسن لیارسآ ی بوعک ندنلسن لیلا ها هاولبض میلع
 بودیا فاوط یی رش تبب یدرا رھیا تراز ی هع ڪک اهظعل ند_لجا لوا
 نارق » دنر زاغ سوح موق هکید رارلبا همزعزه دن رزوا « دنر لکدلک هروب رم
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 ا هلدادزا 7 هحار كوي 0 نم ا ردا تب ور دن وم اما

 || وید رولیدشبا یربخ یتومو لاله كنیرب ن درا کم ارعا هتیلا هساوا رهاظ |
 س ا هدنومرضح رب"یداو هکر هنسک هيلع دع#رب هکر دلوهنغ ید ون شمردلر

 حاورا یهدیداولوا همود هکر کم شتشلا یسادص هموداب همو دان لدەحا ص

 | هلا لوسر هنیدم (هعاضب رب )شعایعسا ككلم نالوا لکوم هنب ذعت كرافک
 ١ اکو E دیآ ندنب وص كنا رودنکر دوبفر ه داسو ے_ اع هللا لص

 || نوک حوا ندوص لوا یصرم یهدنفیرش نامز ردراشمجحما ںوکچوص هغوفر ||
 | روهشهرب هدنرق دنبرد (نریب رب ) راشعروس هلوا صالخ ندنضیم هنا

 راد توا تفس هر زدوک نوک ن نب ن دوا نا ردوو

 نج“ ر هع ہلا یف ردشلرو خود یدتا سدح هد » ین رت با ہسارقا

 ردراشک سنح هد هلعلا ی ی | کیعسم هاسهبنو کح ۱

 یدلا یربخوب هکیسر نکل رلشعما دی دان بوياق ساطیصد ر رع هدعلأ

 ۱ | دنفم هد همان هش یلیصف یدروتک هیاربا اربا بودیا صالخ ندنآ ة فخ ینرب

 ۱ لصاحروفاک « دنا هکرد هرب زجرپ هد دنه ضرا ( یروصتق رب )ردروطسو
 اأ راقلا ساجر هدنحما كنويقوبو رونلیف تبسذاک ایروصنت روفاک تح زولوا|[

 (قدنح ژب )ر ES ولوا شاط بوکوط یکی نیدعیج ر دشلوا ||
 هغا مر ونل و رنج رکو رفاو او ه دنا هکر رد« و هب رقر هدناعا ها ره هد

 ۱ هماچ ا عا هب وڏ لوا هلا عارذ زویشب شدراو یر ندنساسههق

 ۲ (دنوام دب ) شلبف هدهام ینوم تالویحرفاو هلبا هعوتمروص بویمروک
 ۱ نازورفسلآ هلا هح و تاک ندنجا نیز دنوک ردویفنیر در هددنوامدلم> |[

 بولیناهب هرکص رروط قجنامزرب بوراو هشیاهن هساخارب هنر هنعاراقیج
 ۱۰ دنامزر هکر ووا تباور ردهدهرونم هنیدم (نارود ژب )راقیح هرشط
 هظفلاو موا نيب رلیدلوا التبم هدب دش ضرب لسو هلع هللا یلص هللا لوسر

 || یرلفبا ربع یسب رو هدنجوایراش كرابمىربىدلك كلم ىكبا هكر ابدلیق هدهاشم ||
 || كهللا لوسر هک,دروص یربلوا هناروتوا ه دنجوا یشالوا یدروتوا هنفرط| |

 ۱| رھ” ېک کید ر وص رارکت ردن د رس هکیدرپو باوج قیفر ر دندن جو
 ٠| دنرعق یلکرب تودیار یدوهب مصعا نب ديل هکن دریو باوج رد عا

 اسا نافل ار مه ر دیلک ر یدارب كا ارود رار ز ر دش موو هدنلا كشاطر



 مسیر یبظعامساک تی تمه صرع اتمه نینزانلو

 ۱ هیطلو فب رش لعرب كج هدیا ج ورع هراکوک هسک دتسا

 ما ص بس کم هدزع اش کلو تام ا ا رهه دیا ماج سون هدنمزب ماصو

 || هنایلع هلی راناوهش بامر اب ولت نر ی یدلب وس وند زسه هدا

 باکترا یین وعم دابآ داب هجر ھ ںودک ندنرللا یرابتخا نامنه یةلاشات

 هلا هاهم لوا ۳ SET یدلوب ع وقو یراهغا ےظعا ممسا ےلعت بودیا

EERیدلوا اس مچا رکشمار رب یعسم هلا یان هرهز هد  

 | ص ندا ا اه ۱ تاسدع ےک تب اواادخ رهق رهظم كالم یک ا لواو

 زور هکر اب دنلبق سوم هلذنهآ دنب نعب سوکنم هل دی دح ه دما كهاح لوا

 تک را د ها عزا یا نکا زوهلاق هدیلا باذع هرزوا لاحلوا كد هرشح

 ( هتل . مرام شل بدم دن ینو شذطع بارطضا

 »۶ اد رظ لوا ی دنا قبال تسم # اتتسح "هرهز « دق دا کو ک 8

 # ر اخر ان بات هد تاغ كبل #راکنهدنا خوب رابدروک بوج ازوک *#
 9۶ ناور لالزراقا هدنرلکوا *# ناسوبم یعاشا ساب راودنک ۴

 ۶# وصوا شلوایک ییوص یرازوب # وصوا ش شا وصلو رزم هجا #
 ۶# نانز هضط هیاکاخ نیذلوا *۶ ن اع ذا بويا وح نیکح 8

 e 1 اا + ا اا ٠#

 ۶ یناوهش ص نافوط یدلوا ۶# ینا نی اوه ندشاب یدشا #

 8 ه اح دلخحم لد هرمشح راب داف 4 هاس یالب هرلنا هاح هرمز

 بودیا لتف یراکرشمرازموم هدردب موب رد هدتسام هتیدم هلبا هکم (ر ديرب )

 دنپ رغآ كنويقلوا مسو هبلع هللا یلص هللا لوسر يح ردویف یرلقدقارپ هنګا
 یرب ندیاغکا رابدروس € امح کب ب ردعوام عدجو له 1 دیشاب هبتعاب رلردلک

 هدا ز ندززک افصا زس الاح هدکدید یمردشبا قوصوب ی دعشرانا هللا لوسراب
 ردنا یسوبق ردب هکر ذلوقنم ند هیاس مو یدو ران درب و نا وح رار د شوا

 یرعوط هب یداو یک هدشفارطا چ ” ص وخز نادنچا هکشمر وک ن کرک

 یه د بالا بوشد هب راه لوا شلوار هاط هدرا یو بقعرد اماق شجلف

 نومرضح بره زد )نۈر هتجفاوبق هنب هزکود هلبا نیس هاو

 ۱ رام کک حاو را هکر دوبقرب هد داو ولشاط ق کا رقرپ ه دنناب تو» سطح ىع

 راد مهیک یس ګار هفیج یسوقوفوءایس ییوص ردرابذعم هدنا نیعفا زمو
 و تک سسسسسه

 ¥ هایش نوک
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 | نیفلوا فطلاو لبا ندنیاسس يالا هفح لوا نبا انالومو تافولا بیا
 مد)قنمهلج جد هنماعصا دلکدناوف صعب تیاهذ مدروکیوا یلقنندرلنا

 ردررغم یفاج كرلتما ندنن وص هک ردو قرب هدنن رق سلیارط (دونک ی اّرب)

 هل دما وص نددونک یپ اب هس ول هدکدلر وک یرات آ تدالب هدهنتکرب ىح

 یراقدلوا سدح ل د همولعم موب تو ر امو توراه ( لییابرمب ) زدربعم یلثم
 ز دل دنن سقم ره اشم هکر دیا تاور ن د یکمرج نده احت شع ر دویق
 || كاع یک دنیمز یور هیلاراشملاع ر دن دن ذیمالت ل راوکرزپ یک سابع ناو
 هک,دیا یموکح نامز كمل اط ج اع هل لوا ندراندیا ر ودقم فرص هند ور
 هيو دک یدوهب هدروخاصرب یدراو هلباب هاج هلروف وم دهج روب زم ده اح
 بوریدلاق یریبکرچ یه دھاج ناهدیعب ی دنیا هلب اب ہ اہ بو دیا فال ورسشیپ

 یولخحم یکبا لوا دهاح هک دارامص ا یدوهیاماف یدرک هب ویر هدنلکش بادرس| |
 ةوفالو لوحال هلارغتسا یهللاتردق هبلیا ناد ےسارک ذ ناک ھت ہدکدروک ||

 توراهرادنبا هنيا هذ كهاحهک اتقو هيل وسهرزواداتعم هجونمالک هللابالا |

 یرلقانا لد هاب رازید ندنزدرآ هکرابدروک هدنتژیه میظع لب یکیا یورامو]ا

 قیاس هیدن دهاح نکل یدیاژر ر وط بولبصآ هغاشا یرلشاب یدیاشهلرع ||
 بودیا بارطضا سوبحم یکیالوا نامه یدننا هلار کد هل, دعت لاک یدتنوا
 ضعب رابدلوا صالخ قرهحاق دهاحشو یدوهن هکندلوا هادی هل زاز هلهحورب

 ندسمدآ ی ۰ دنزوب رب یدیا كلم یکیارلنوب هکر درل نا قیفح نی رمسفم
 | لاله یرل-بصاع وب نوحه برات یدرارروک یت اوفهو تالذ ندیارودص
 هناشلج یلاعت یراب هک دنچره یدراردیا بیعت یمدآ ی تاصع هن اکو ید نیسرعا
 یناحور ر د اسمن یرانایص 5 دن اض٥ لرصا_ع مل اع یالد كرلت وب العو

 یدرزرلواریذپ تهصنرلنوب یدرویب باوج هلبالیج فطل لیو اید ردلکد ||
 یزرم دوجو غارح كسسردیا باکرا « اکو مرج هرذرب ر دنیا هسنب زوی رپ یزب
 ترضح سپ یدیاراردیانیساوعد ر دنوکهخزود ران یزءودنکو ردن وس
 یدلیق هدارا ییراسهطا تلنهیفخرارمسا نالوا یراوتم ه دتبشم "هدریارس یزاب
 یرلب رشو لک اهرزوا یسهت كن هیرمشب تقلخ یدردنیاهن ز ویرپ یتورامو توراه
 هیاخرا ییناسنع كنب راهب افن تیک مرکم كالم يکيالوا مرجالف یدلوب قة

 یاصو كن هینغم مان هرهزو راکتراک سو و راوکشوخ بارش سون رایدلشاب

 هک الاح رایدتیا را هظار اعشیب ششوکه ن رل مزال رادرک از متع ن دنماکتسد

(٩ 
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 ندنجما ر دی رق هلحممرب هلصوم (هرایعلا نيع )را رولوا یرب ن دض ره ضع
 هضارحا ندنب وصو ندنتفز بولبروتوکهدالب فارطا رولوا لصاح تفزرفاو
 یا رد هديداو مان رةشم ندزاج(رعشلا نيع) رولوالصاو اث

 د دالب ( هروکنمنیع) ردرغحوص كحهدباافو همدا ب کار چ وا یا

 هلی هسللوص ه هرشکر کشارب اماف ر دوص هح ولکد یرود ناعلقرهدلیج مان ار وکم

 هح ود یرندرانروکر د هدننیبام دیک اطنا هلرهسا(رانلانیع)ردراسک | قمرپ رب
 (روطا نیص)ررئالا نا باک قاذك )اب یک شنا هلتعاسراشفوص شرب هنجما
 بار فرج بوی ی وص رد هد نګ اراعرپ « دنا نعل رد هدنعضومر لمص
 یاب صن فلت یک یح رولوا رهاط هراق ندقاربط لوا هد هن اقا هنتسوا

 هدنعرازم صعب و الاح رونلو نکیآحورین "هرافیرخآ فصنو

 رولوب تایح بوقیج رلناحص ن د فارط هګدلوا ول هراف لس رونلوب جد
 نوا هدنسنکو ک لمس طع لکیر کر دهدنبّقرش باج ك هب ربط (هتسلسطانیع)

 لامعتسا هرز وا قلوا افش نوجا ضرب یرب ره راتباقوص کیا نوا ندک واد یکی
 قلوا ندساج هلارخ كن هیرمط ردیفاصو رد هراح هل تبا ی وص اما رونلوا

 تب و هکر دراصعا "هردأیو راکزور هب وا دول (دنواهن نبع )ر دراو

 ره اره تولوا حاتحهیوص قلخ ی اون یهدقارطالوا رد هدنعارا عاطرب وص

 هي a هلزاوآ دنلب بوراو هنب یف كوص لوا راه تیا دصف ق ەراوص
 مرج الف رولیکچ یرغوط هنص هعرزم بویقاب هنیدراو رابا داب رف ید مجاستح
 هدقدلوا مامت یمصم رراوص هجندا مع نعرارم رولکهلم بوشود هنیدرا وص لوا
 هنماهم تولیکح جدر و رم هام ررغاح ویدردیا تبا هک هضافا واكد ون زن

 ردهدنیعش كغاطرب بب رفاک اکی ع رد هدنرب كنب راهی رق نیو زق (لتنیع)رراو
 رلمر ونوکو راضی رولیکود هضوح یکیا هل اب رج ردوص یسا هل اعام
 هددنس یدلوط هلکشا (ه_ةل ومل ) رارولوب رافشو رافص بونقبا ندوصلوا

Eردوص ولشاب والبهن هللا اراها هح رواوارپ ندراس هععجرب ی  

 ج ره اکن آ رلو5 ریخت را وط ندا 3 یشاب مرازوک

 هک ملا اهعفاشو ةهعوتتلااهرات او ةبرفلاراالان لصف و

 هد هرهتعم بتک ضعب ینبیا- ڪو صاوخو یر و. که رک ؟ا

 نکلردرل سل 9 هداوا هنږپل اط ید ن در هدام لوا ن Tea ا4۶ ر درا ٹمزاب

 باک كنب و رق دمع هللا دبع وا انالومهد TR O روظنم هیفحوب

 ٭ بیام ج
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 ې رقپ هنشنمهرب وب ( عز نیع)ردهلغغ اصبوروشود یرانا یراشاعمكملخ ۱
 همالسلا واط ریمعس طول عزو ردهدهکاسم دعا لول كلنوکم وا هسده)!تس و 1

 ند تاس طارشا یسغاب هکر دراکب روب و ردندنانابنو لرب نالوا صوصخح :
 زاغ یتا رج هردانرب هلی وب هدرا وص یهدنیمز یور ( تاقوالانیع) ردشلیاص ||
 رلناس رولوارهاظ ه دناولص تاقوا ردهدب رةمتبالو ردقوب وصهدراب هلئردنو ۱
 لاونموب رولوا نان ېب هد« رخآتقو بوت اب هني هفت رروط دا تشذلآ 1

 ءوص ولا نیع یعسآ هجریدقوت رولک هروهط ر ؟ شد هدنلقزا تقو شب هرزوآ ۱
 هدکرت اس ردندان د با ی خد نیعوپ میم نیه)رولککب سانم ق داوا :

 هب هشیشرب ندوصوب هسلواعفاو دارج هک هدنفرهسب رد راکدید یب وصرکرکح |[
 ارج عفد نیک تعب اتم یصعالو دما یتوفقحرفص زردلیا بو و
 ز راربق یی هکر 2 بولوا طاسم راشوق ناراو هليا وص یم زر روک نیکرادت |
 قحرغص مرحالف راروابق صالخ ندر رض عرار م كف اوط راسو كارت ||
 دارج لتق دارم اما راشعد یی وص قجرغص راه نینلوا یکرتهسمیشوف |
 تب رب وک هغا رم (نارکریش نیع) ر دراشع ار ہن ید هلی وص هکر کج نیعاوا |[
 ردهرزو هر ام هلتساع یرباما ردوص یکتارولوا رهاظ هدنر |
 رهاط نوبع « | یاوتلا لع لی ERE هددب ر3 مان ماسه تشاهب مطنیع) ۱

 لیشوط هک ر د هدشاب كفاطرب هددنه ضرا (ب اقعلا نیع)یدیشلوا ۱
 زر روتک هنیعوب هلقافتا ینا یرلبرواب هسلوا فیعضو نسم شوق یرلکدید][
 هنب رب رولکود ېب وټه دن امززا هک ان را ر دیروف « دشنک بوی وب بوی وق هنگ ||

 ر دیا تدوع یتوق یک ہد اح یکلصتک بود کی سد عض رتی یوآ ندیکب
 ردراو یجاغا نوتیزربلصتم اک او ردوصرب ند این د بیا ( هطانرغ نیع) |
 لنابلخ لاکو ص ناسناوا رک یکی نیدغوط شنک ۰ دمولعم موب رب هل ندلیی |

 نک ڪج یروف رونلکصج نوتیز هرجش هد نیح لوا ناس# رولوارهاظ
 ه دیر « دنوک لوا هل اک رر اراق بهر در رک وک ینوتیز ر ولشع ب وکو ډا |

 س هغلا ندنوبزو ندوصلوا نوا تاوادم رارشوا قلخ لراددلوا رواوا

 نمی راهکود تاروزاق هنا هکر دوصرب «دنرهش هرغ (هنرغ نبع) زرولبق||
 روهظ فصاع رو رلعفوص رولوا رغم اوه رهسفارب تالبهءو تالصف ۱
 رولب روط بودیا تد وه هنلاح یکلوا راهسنبا كاپ بورافیج هی کن رولو ||

 هد هنسلوا راندبا لسغ ندنبوص هدرامم لوا ردهدنبرق مور ضرا(تارفلانیع)
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 هج ناب ر ذ آنیهاهنم:ربتعلابتکآ | نم ةلوقنم ا ةرهتشملا نویعلا ف م الکلا #

 ها هدقدشراقاوهبوقیح ه رشط یبوص هک اماراق يج ن دنا: رذآ هکر د هعشچرب وب

 لهسرب رارکود هرالاق یکے ب رک هنسپک ض عب یحراغاب یتروصرح بولوادقعنم
 (ه ر دنکسا نیع)رار دیافرصهرلانب بور وکی غیدلوا شاط هلبا داچا ه دندم
 رارپ بوروشب یتا رولوا فدصو كس هزوکرب « د عا هکر د هعشج روهشمر

 رک وباما  رارولوپ تبفاع بولیتروق ندسنضرم ماذج زارا ندنب وصو
 رایضعب نعر وعفنلوا هنمزم موذحم رولوا هدض رم روهط لاوامفن ناناوا

 ندري لوا بودیا لوانت ند نم كنيهاملواو رجما ندوص لوا هکمادام هصلوق
 (یفاحداب نیع) هيا تدوع هیفاعلادعب شحوم ضم لوا هبا لقن هتکلمرخآ
 هکمردسا لب هپ رقلها هک ر دهد هیرف مانرهک ن دنن افاضمنافماد وصوب

 روعارب هرو رم نیع بول | كجەراپ رب ندنّرب صیح هلرلنوت اخ را هسلوا ماست

 یرانراقرا هسحا ندوصوب هکن2 راردیا یسک افص ندحانز بویه هلیتعاس

 بلص رج بوکوط یک ینیدلریآ ن دن رکھ ی وصو زواوا بلاغ یمن مشبش
 ید لج ردبا لاهسا هتیلا یتهحاکر دوصر « دنلوب هکع( روطا نیع) رولوا
 ییوص هلباهب رغ تاوصا هکر د نيعر وب( نابماب نیع)رولوار رغم نبا «دک دحما

 ها بالغ ندا ےکرھ ردیا مایا نسهحار تبریک ن دنا سکره راقیح
 هساواقلقیحا اوهن هکر دوص بیرغر ( جاع نیع) ر دکر ولوا لث از ی رج

 دلت اغ (هیطالم لج نیع)رولوا ولطد وط هسلوا واط ولو باما نوا هر طقربم دعا

 با دام رولو ادع ندنعبنمهلبا ناب رج رادقمرپ رد ی هغلضابب یتولو نیریش
 هنیکارتب هتسن یتالوط سج ر دنګ ا ك وص و (بارادنبع)روناوب شلو ا بلصرح
 رولوا دشا یسلراص كنا هسثلاج هنصالخهکردقنر واب راص یک نالبیرلن یک

 هک ان رولبزوج هل ردن جد لوا ۰ دکدرپ ویلاص نسودنکب ویلوا دیقم نکل
 یس هلجج رد هریک نوع « دنشاب عاطرب ( قراوز نیع )ر ووپ ناکما هنسلوااهر
 رفصاو یرزاو سضخاو رجاو ضیار اے یناخ د هک رها رد هراح
 رلبا روه یرثکاات هدنحا یتاخدو ر دیا رهاظ ییودنک هلبانول هنوک شب

 ند دیم! ضارما ر دصو صح هیاد یسی رب هل اجر یرب ر هفشاباب ضوح یکیا
 بون اب رانریک ن دروغوا رب رار ریک ہذا ہل ر دن رارراو رلتئسا صالخ |

 هدهب رق مان هعارد ردهدنسقرش تالصوم( روعالا ار نیع) رردلواو ی رلند

 هبرق بولوالصاح رفولز رفاو هدنحا هک رد هراوق نیعرب ر د ثل وا رهاظ

 3 كنا ¥
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 | .دکدتیا ناور هنیمز یور یوطافرهت ناو رش ون یارسک هکر دشلوا وب ثعاب |
 بولک هتیاکش هندن اج یرسکرایدلوا ر رضتم قلخیرق ضعب هدبضارا لفاسا ||

 اجرن رفح یرج رب یریغندلوطاق نوح ز هیحان ودنک رلیدلبق یرجامضع ||
 (نال الا رهن)رابدنباادیپیب روع ره ب انع هلل عفدو ةیامر هلنا هک ات رابدلبا ||

 یدادزا هن راردیا یتسهنناکش-او دس لس ره ردافصم بارالب هدادفب لها

 كشنو ڪک هکر دیهنرب « دن تبالو (نهلارهن )رارکچ نیر رض هجن «دنلاح
 ندنعنمهنو ردیانأب رج هب رمان بشرا دهنامز ینیدنلوطندنامز یی دعوط

 رد هدنتبالو یلیا مو ر(هنوط هن )ر يطسلاب بباعلا ةف ربثالا نبا هلاق راقيج |
 ندنارفو هلحد هد اد دح ردهد دودح یه دنمسرف هنطنطسق جلخ

 بویلاق جاسیتحا هبک | رمو نیاسفس رابآ هج هلفغوط هداتش تدشاما ردکوب

 مان افشف ردکویرغا هیودنکه کاب وکی مهمي روب زا هب رع نارکراب ریز هدنلسوا
 مان یصعس تبفاع یفا قرهشلفاب هزکد هرق اب ونجرافیج ندن سبق رش تالبج

 ترصو قالفا هدسنلحاوس كر مو و رولکود هزکد هرق هدنسلایشهسیصق ||
 نیدهاحو مورتازرغ هدنرب صعا و ر درانکتهرفکیف انصا مان تاورخو راچامو

 هکل ام فارطا رر وپ رلیک هصن هدشسوا ردرلنک اس هلن اهرم موبور ما

 كن هنوط رهن اکی ن دنل اع ر دوص كوب رب دوپ ( و زوا رم )رووا تراجم

 رولیکود هسنلحترب لزکد هر هلن رج اقرشم هاکو اب رغم هاکر واک ندنسبقرش
 كنو ز وا (ن اترهن )رولنید شییام نامرک قآ هلبا ن امرکو راص هعضوملواو

 یودلکود هني زکد زا ینااپ ردوطعر ېن هدنس رغ كلنارهنو هدنسوشراق
 ر د لتا یم ار دراو رهشرب سوراو ز را نیب (لتارهن ) ردیمولعمكنبشکر هدوخ
 که دنراولوا رد هي رهن ید یار كی هبصق لواو ردشملو اتد ىناکآروب رمرھن
 *يمارا کهدنورطل اش ردلنایرهشا ندهلجو یر کاو مظعا ؛اراهنا

 كک ۱ام دمب رریدیخدراغلباک | هکر ارغو انی هید.صق مان الب رولکندهبارخ
 هلان رج انرضواقرش بوک ندنار راو هنیره رق مان رج بوک نده یصق مان

 || ییارس رهش لنارهن هکر دلومنم ج دوب وولبق لوخ د هکللا راد مانی ارس

 سهن هداب ز ندکب نح ر ولوا قرم دلم برق هز رخ یمهرکصندکد

 # ندنوبع یراهنا یشازوکر اقبح (هثشنل ) رولیکود هزرخ س هنب رولوا

 ۶ ندل د تف ارحا هلا رهن ےہ رابیا دا یزم ر وام هجو #

 © راسهنا وچ نورا و 0
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 ندنج ید وصوب ه۴ ز دنه هل ھهج ردماوعو مانا *رهش یو دیا مسلط
 ندیا ادق ییدوحو بوت اناج هروکز وک هنر زوا حاولالوا رد ٹچ

 راک, یرهن لوا اعاد هلراقانا نیل اا سب ردشعا برق هنسالوم هک ان و ک
 هنسک ندیا تان هک هډ رار ول رق هراپ هراپ یراندنا دصق برقت هلدا_متعاوب

 كفیرحروفلا ىلع رریدلی هلاهج موفلوا ینتین یارجام بولک هنی راکره
 بوبعیب و ناما رارولآیتس ایق یب” لحو رهاوجودوقنیهدننابو رارا وصیتساب
 ییفصد رار وب کیا ییس هراب دص مسج بولا نف هارطاو را ران هنتسوا حاولا

 ین ادانلواراروغارب هکنکر من نالوا بب رقا کا ییرخآ فصنو هرهن لوا

 (هتشنل )رارریدتا اعد بول یدلوا لخاد هنج هدنفب رط ناو ر رهن یکیا وب

 * لوخ د هک اله هطرو هدیایدوجو # راورالقعیب و نادان هن هد نا ناهج #۶
 8۶ لوصوهدلخ غارو خاب هليا هلبح و هل وب *۶هلوا هدنلا كنا كمرکه نتج هکر ونصالق

 رولک هز زخ دالب ند راغلوبو مو ر ضرا ردوص لوییرب یکه ل جد( لث ارهن)
 ندرهنوب صوصانا ىلع بوشالوط رولبکود هززخ رم هب هیلو امکح
 هرکصن دقدشراف هر یحرولوارفتم هن و رولیک | هن هک الاحرولبرپا هنشب شک

 لدبتمینبامن یکلوا هنو رولواربغتم یول هن اقآ وللب س كد هي هفاسم كلنوک یا

 هدنجمارولوا دمحم هداتش مایا اذه عم رونلوا صبا هلینبع هدنجما لر رولوا

 هد وف یزار ءاپ رکز ندم ( ناجیرزآ رهن )رونلوب یبارغ كن هام تاناویح
 ك رهنوپ ردا ناي هليا لن ندين اهج یحاصكلاملاو تللاسلا باک
 ا ج ال ا دلا فط نواب ربا دالا ی ارش ی
 فام بوت اب هدعل رقا هد رب س رو هسورعلا مگ هکردوصر (هن ارهن)ردشمر دلس

 هوم هرکص ند >ورخو صوع هرک جوا یا هللاحوب ر اةیح هرسط هد هدر

 رد هدن ابطف یداو دهجز بلح لها رد هدشالو ماش(بهذلار مر ر ولیکود

 با لکی رخآ رولت اص هللا «یلوا كنلوصحم هکرد وب ثعاب هکلنیدبهذلارهب

 هرکصرولیکیدهرتهراجتشا هدعب رولبک | بوبح هنی راک الوا هک ی عی زولیف عیا
 بواوا ز وط بوکوط هک انرولیکود هي هصهط) بود یک ی رادقم حسرف یکیا
 یسبللوصح كضرا هوا كم دز نوتلاهدنز راک یرادا مم دوخاب و رولت اص هلبغر
 هدبالقصرمن(بالقصر )هل وب عوقو هدنفب رعنرهن لوا داتعم فصو یهدنقح
 یس هیراج ت داعامادراقبج هرشط هنو رون, روکه ن نوک یل ارقا نوکر هد هنفهردوصرب
 هني رفحر دهدننییام دا دغب هلا لوطا هکر د رر ون(جروعاا ره)ر دهلبانابرح ن دز ويو

 س اص سا
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 هکر دچهظعر هنر (نارک هرن )رولیکود همز راوخ جه رکصذ دکد کی ناول وب لوصو
 هدتنرق رکن دنا کم کره ردشلابی رپ وکرکرب ند ڪج هرادکب هدنتسوا

 ند فوج هک انرلبا جارخا هلبا ۶و ونایثف هسیاراو یت الضف ادغرادقمر

 هصوق هصوق نارودهدننسو كن هر طنق لوانامزرهک اضرف زم اق هنسا یلکویورج
 هدنس هح ات ناملم رد ه دن الو دنس ( نارهم رهن )نت روق عاص روا ا لاله

 رولیکود ه یی هدنس فرش تالید هدعبرارغوا هیهروصنم هلبانای رجاب رغو اب ونج
 هجو نم ردوا دانام هروکهراسهناریاسسیتاذلو ردوص لوس هللا تداخ اما

 عفن هلی دایدزا هکرولوا هاک رد ولع ی رعقهلبا راحاسقو هیبش ءرصح لب
 نیراذیک | هلبا تصرف تعارز باصحا بو دیا لن۰ دعب راصب یدالب بولوا
 اب ونجو ابرفم هکردلبم تلا ز ونوا اط عو لب قلا یرکب زوب الوطیلواراک |

 هرخآ امر هلباناب رجیرب لواو ه دنهرجب یسپ رپ رونیلوب یکیا هلیاریس زما یا
 ناما ندنسقرش كجونف رهش رارب د وکن اک کو برابدنه ( كنکر هذ )رولیکود
 ره رپ وکناک رهنوب لص حام رد ر “رف قر یرانسیب ام را رکو اویدرد ذیذل رھن
 ند احکایح ژ رراو هتراب ز بودیا رابتعا یلکدنهرا-هک هکر د_عظع

 (لوسرپ رهن) رار ولبق لاله نب زودنکو ادف نيران اج یهاک هنیدصف لربت
 ندساح ه دنا «ارهنوپ هکر ازا هدب اک مان بیاحتلا راصتخا ردهددنهر اددیدو
 هدوع لوا رروط دیدسح دوعرب هدتلا هکر دشعلوا عضو هنوز وم "رر

 عارذ نوادوع لوا سپ رونلوا ادا هلکنا قبسن كرهنیح رونلوا قالطا لوسرب

 شنآ هکر د راو یراقادوب نل اق چواهدنجوا ردشمقیج و راقوب ندوص یرادقم

 دنسکرب هدنتلاو رد هدکس# ر وکی ک ی رون كنا هناکرد هدکمرب و داعش یکناز و رف

 هکر وایق با طخ هل هجو وبه رېن لوا روقوا باک زمر وط ردشم روتوا
 سانلا الدو یو الا نبا نم تجرخ ىذلا رهنلا تنا نا لیبسو كربلا یظعاب
 ۳ دولا انه ىلع ةت لقفز قلاو در | ۾ ده دعص ى یوطفا-ملع

 را ٍثخا یب راردیا تعجب هدنفارطا هرعهش لوا هلبا بیغرت و راهه هاب و
 زر وغ ار هنئسوا لدندح دوع نی راودنکراراقیج هتخرد نالوا ندسا لوا

 اعد اکا وید یدلوا تنجلسخاد راس ر ولیکو د هنیوص ره ر ولوا هراپ هراپ
 یهز توابغیهز تفاجیهز زر ولیق ببغرت حد نم هاو راردبا
 ردشای ر ت وید رد دوملارهنیعسا كنوب رانا اما تراسخ یهز تلاهج
 هکزد راو ماطع حاولا صمد هدنس ةيروا ردهددنه راد دوب (حاولالار نر



 الراو 2 E E اقوا هام دایدزا رر وب یرایک

 || ردیراغاط ال عا یب ر كوب( سر ار من )ر ولی ریا ندنر ھن زور ایسا رک | یراوص

 روشب راف هنیوصرک بوریا هنأت رو هدعب و هلید بوقآ ندنآ رولب ری ورب یخ وید
 ش2ّلازویجوا هدنساروام كسررېن هکر دلوقنم رولکود هرم بولوا رهنرب یسیکیا
 || كلذ نیب انورقو سرا باحصاو # یکهدیظع نآ ق ردراو هیارخ نیادمهراپ
 | یدروکرات هدشاب هدیروق ( هفلول ) ر ولیق تلالد هرلنا یسارغ یاوعف هم اشک
 هدنسار وام## لوقع باعصا نایلبا رکف یت وپ 6 نادانآ ی گاو

 راقایرغوطهن اترو هلان اب رحراعیح ند هبنمرا سر ره هصعلا نادرکرسرولاف

 | أ ییا( کلا رھن )رولکو د هن اتسربط رم بوش الوط ندندرا 2 رکرهنو ندنکوا كن اقوم
 ردروکذهریغ یرب و روهشم ی تا منز درک کا جد كنسکنا رد هد رب

 | گردرهن نشود هلصافیکرنس هدام نارا هل ناهید زآیمظاورهشا ا
 | | بو راوراقاقرارب یناربا دالب راتقیج ندنا هکر دغا طرب هدنب رقومق ر وی یر
 ١ بودا ناپ رح یراد عم حرف جواند هسعدرب جابو رولکود هززخ رع

 ۱ سالفنردولناط هلت اغ دل كرم لوا یب وص رونلوآ هدنآ یابرب مان لضفلای زار

 ٣ سراف ید کر هر ب و ر ولوا ادب هدنس هیحات لبحک هدروکعس دودح هد رق

 | هناکح رص بو راوص ی CEO RE اب رحهدنن ايمزاربشدالب و

 || رراو هنوکسبا ا ونجو اب رفم بوقیج ندن اجرجلبج (ناجرجرهن)رولکود
 | رد ب رھن یععارب (نوصج رھن )رواکود هلید رم بواوا سهن یکیا بولب ریآ ندنآ
 : هلا هریشکر اهن او راق.> > ند د ودح ناشحدب یدو لی و ۾ هلو لق وح نا

 : ER هر راقا و رعوط ےب دودح الاعشو اب رغم بولک هریرب

 ا هرکص ندنا همز راو> تالذ بغ هطدلا لصا الاعشو اب رغم ۰ دعب هنسسحاو مذ
 || «دعب رولواناور ندنعخ بوقیچ رهن ندنوه> یلقرایطعب و زیا هنساروام
 | هنسهربح مزراوخ ر وب زمره ها وق یرخهضارولکو دهرمضءنا مهیا زواجت ندنا
 || ردوصقیعو نیرد هلت افو ردسلوب كياوکیلا شیبام هلن مزراوخ روکود
 || لی هپاح هک ًانرتود هضرا طیسب رکوط هدانیش ماناو زاتر وف هد هکد نشود هنګا

 || تدش .رولاف هرژوا لاحوب یایکیا رارون الوصبودیا ادب راو بق ریرب را
 ید یا ر(نوهسرهن)رولبف تدوع هلاحیکلوا هرکصن دق دلوا فرطرب امرس
 7 ندکرت دالب دودح ردولکد ف اخلت كن وهج هلو لوح ناردش اشره

A۲ هسانکی ت ندا هیاراف کعب ٩ ربا ورد ایا جای رغمهدعب را  
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 ءار الوصوب امدقم هکردلوقنم رقا بول, ربا راها هدایز ندرهن كي ادعام ندرانو
 | هرصبلا بارخ دب ر دلو ا بارخ لو الاح هک« رص نالوارومع# هلبا یس هضاخا

 طاریقرپ ندطاربق ترد یرگب هر وکه هقب اس "ر وہم یرهش نالوا دوجوم
 یرعوط هسنفرط برغ بوقیچ ند زاوهارهشزاوهالا هلجد اما راریدردشعاو
 ی راهعرزهرکس بصقو ران اتسوبو راغایرفاو هدنفارطاو بوقا همرکمرکسع
 ردشلوب یرادسقم هلجد رایضب هدن ای رجو هدککوی رهنوبر دشلوا باداش
 هن انح قر هراب یسرافدالب رافیح ندر اتندلم> هدنس دیحارحتر داب )€ نرتشره)

 4 ر دیشاب یزوکل وا ؛لداهرف هکناص ( هئ شال ) ر اقآ هرم هدنبرق

 ال هد یل وا هفیهک زاوها رهن هکدچرک ۱ ق ر دیشابراکب اپ هد ورسخ خاب #

 نانسزوح(ناعومرن) ردیربغ كني رش نش رهن نی رمش رهناما  ردن نوا رب
 هني رهسش مرکمرکسع ردیا ناب رج ند رتست هبحان هکردوص ك وی رب هدننبالو

 رمجرب شفا هش دوا هتیفس هعطق یرکب هدلح لوایح ردکز یا و رغوط
 بصخو عورذولب اب رنک انالوباغو وشن ندنس هضاوا رد زر صم رک

 هرکصندنا رفآ هج راو هزاوها رافیج ندندرا مرکیرکسع (تسنرهن )رد رکس
 (باطره )ر ولکوذ هسراسف رج هدلګ لوا بوراو هپ یدهم نصح هلبا هردسرون
 یذلایح رد هاکتهزن بی رقاما ر دخ میک ہ دنب رف ین ا ھفصا لابج جرح
 (هفلول ) ردشلوا لثم برض هدتالو لوا باطرمن لع الا شدع ظح

 مان شمر کوب اما 6۱ هیلع نیر والا شبع باط هی دل ل الذلا یرج باطرپن
 رولو لوصو بوراو هناجرا باب هلیا نایرج هدیب ر و-اوامضن« یخدوصر
 ندسراف روک رراو هبه رف مان زاس بوقیج ندن اور قاتسر(ناکسرهن)
 ضیفرو«ینارطایک ك نوب هد راف دالب رولکود هرم هد عد رراوص رار هت

 كناهفصا کرد رھن لوس رپ (رودنزیهن)رولبری و ربخ ویدر دسقوب وص ر وفوم
 مظعا كن ات ( دنسدنه رهن )راقبج رر راو هلردیاناب یج یا ندنسوق
 هتسن ندنآ فاو یعوط هر دودح راح ندنرهظ لر وعر دی ر اهنا
 رولیکود هبهرز رحم نانلوا یک اماسبودیا رذکه ناسه دعب را ےغوا
 هذ یح رولب ياراهنا هت ندنا هدقدل اق رب یرادقم هلح رب هن اتسکس اما

 رهن كا دسره کرد ر وظن دیه دف يکز وری و ممط
 هدزورایس رھد رونق هدهاشیلاحرغت هور ولوب دایدزا 4 هک الاح رولکود

 "1 رابد لوا هدنئسواورا غوا هحر ز ندنر  هبصق ناتس-ز و زابس نکردند ران
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 نکلردندرانازاتمر منا ضع! و زاوهار یا رد ڈوب یرلترهش «ارلنلوا

 ندرهن ز وب كي هاو فرایضعب ردقوب تیام هب هروه ترا ملا ی هدیرعبناوخ
 لوا م روصف مب# كنود رک باتف اردیةشاع هک نیمز ) (eer ۱ ردمرا

 هدنا بیس هثسلوا كی ردد ۱ تقرف ناکا مدامد #ردیزوک كنارب وا |

 یلوصا روب اما لهیلبا لیصفت هرکص ندنوب ید-ءا سد ۴# ردیزوی را هیرک
 كن هرصب رافا ورغوط هب رع بوهیح ند هل->د هکرد هرلا رهن لوا ر درن زوعط |

 دجش دهش مروا د رید رېن اک | هکر امی> هب ینان رهتینعباف بوش هلوط سلام |[
 ردضفاورابرک | یتاکس لراددلواو رولیرپوریخ هدنن اب یسهجوف كا هیفنح ||

 هره ها یبراثراو ردیا تبصو « ده ثم لوا یتلام هدک دلوا یرب ندنرلجما |[
 لربد رد قوب یرصحو دح كلاوءا یهد دهنلوا اذه انموب اردک بوق |[
 رهن ی وارده" رف چ وا نیام رهن یکیاوبو رارریوربخ هیاهددعتم تاباو ر تح ||
 ردلاطب و تارخ رهنوا ن الا هحلوف رام دزد هدا رو ری هکرد ن رس یال
 رع ترضح راست نلقعم ردیمظعا كنب راوصهرصد هکردلقعمرمنیید رد |[

 رد هد ن رش یش عبنع ردشلءا د لقعره نیکعا ارفح هدننامز هنع هللا یضر

 لیا ناب رج یک ق وا شتا بوری که نلک_ش یاب رود هنسو رکاب ونجرقا اب رغم
 هکر دهلبالار ېن یش  رلبا طالتخا هلبالارهن هدلګ مان انیمو ردیالاصتا هی هرصب |

 نیت اسب و ضای ریهدننناجره هکر دیتسا كن هبصةرب هلبا رد هدتلا لعمرو ||
 هدتت رقهرها ر ون الوط الاعش فا ا رغم هلا و رديحودم ر كنیراهاک تهز اند ۱

 وص لواو روشب راق هل عمر هلبارهنرولوا یدم لر هک ن روشیواق هل فعمرج- |[
 ندنادابع بولکرایک نددنهیتو رولوب تیاهنرراو هریهلیادم هن بودیاع وجر |

 ندلفعم ره هدعب رولوالصاو هي هرصب ند هلبارتو هپ هلبا ند هلجد بودیا دوعص |
 هغ شا ند هلبارهن ځسرف ترد هکردیدوهی رهن یعتلا  راردیالوخد هی هل جد ||

 را ردیا لغت نیخ روع نکو دیا مامر بغ بارخ یرارب ضعبو یعاع یسیض«ب ر اةبچ
 یاری د كنوب رولب وبا ندنتلا كنیدوهم رهن حح سرفر هکر د بضل اوبا رھن یب دی
 یی نکس رولیری و ربخ یودیا باننا دلخ تاراع یهاکو بارخ یاج هاک
 قر هشالوط هداملا هب ترجام ییعراقا یتاشا ندقباسر من محهرفرپ هکر درممالارهن

 هر هکرد لدنف رهن ییزوفط  راقیج هپ هلجد بو راو ندې ارخو نادابآ
 هکردراو یرارب رودم عن رد هب ارخ الاح یدیا هرومعم هد-ددنلوا تراجع ادتا

 راقیجند هلجد اصیجرم زوفط نانلوارک ذ سپ ردهباتفآ سلول هلبا لالزایوک

 ٭ ندرانوپ
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 || کوب رولوب لوصو هي هاجد ندنب رق شا هلن اد رج رولوا ادیپ ه دننییام لیبراو
 هببش هنن اضریجقز یار ودو لساست یهدنلاح یت ایغط هکر ولد ید نون رهن
 یودیا بوصا داهج یغوداوا لتق دا ز نب هللادیبع بازا م وپ و رونلوا
 ۲ ندنرلغاطرو زرهش هکردرفصا باز یربو ردروطس ۰ د راوت ضعب

 هکر درمص ر مصر هن جد یرب راقا هش راق هپ لج د ندننایم قوقد هللب را راقبج
 هقوکو دادغت ردناکراب ۶ ضارا هد تلا كن اسع رهن صوصخاب ردنآرف یب رخ

 | بو راوص ی اتسوبو ع اب رراو هرصرص بوشالوط فارع د اوس ی« دنتییام
 اے رص هکرد كالا رن ید یر رولگود هب هلحد هدنسارا ناادم هلا دادغب
 ۲ | هلا هلح د هدا نادم بودیا باداش یت اتسوب یکهدقارع داوس زاقیح توا

 || مالسلا هیلعربمغیب نایلسالوا ی رهنوب هکرد روطسم هدہیاعل انت ردیا طالتخا
 || لولم رخ هج زرا هجو نینرةلاوذردنکسا هح وقرایضعب ردش مری دا رفح
 || ید یحاسمت رد هاشم ام هجوپ هلی رهن ر نوب ردشعا ارجا هاش ردونوا نالوا طبق
 || رهاظ ندنتلا كللارن هکرد وکلا رهن یربو رد روطسم هدباک لوا یتودنلو
 ۲۱| ندنوکر تامة كت راقا هر هل جد هد نت صم تاکلل اره هخ رولوا

 || 2 بونیا هیهفوک هلیارپس اب ونج یس رب رونیلوب یکیا هسک هوا محهرف یا
 || نب رصق ردروس رهن یاو ر دکویب تبسن هلوا هک ی سپخکیا رولبکود هحاطب
 رراو هعدق لب اب هنیدم اب وج بوک یرصق هاب رج بوقا هدنسوشراق هریهاپ
 || کرد یدوع رهن یسب رب ون الوط بولوا رهن چ فر بولیربآر وس رھن هنب هدلعلوا
 | | درب رونلوا قالطا لتر هن اک ام دعب رولبف لوخد هلن هبسصق هليا ناب رج
 || رولوا ادیپ هدنکوا لکوتعرصق هفورعم هاکید یرفع> هکر د عا لوطانر هن
 || لګ وا رراو هی هی رق مان یل وص هلبا ن اکءیطو ناب رج بولب ریآ ند هلسجد

 || هلسیلع ندناو رهن هکرونلوا یف الطا نا رهن ب ویاند لوطان رهن هرکصن دکد
 ٠ نا رج هدالب نیطاسب و ناضیف هداوس غ هلن رطوب ردشعاوا مخرت

 | رت چ وا یرمع ندنوب روشد راق ھه هل >دهدتاا ا ارج ر مسج هن هرکصن دکد تا

 || ردرپ ربهدنب رق یسهبصق یار نمرس یعب رخت كنس هلج هکرولب ربآ ید لوطا
 || یا رجو یتا رس هدنتلا یار نمرس برخ هکرد راو لبجو رهن ادعام ندراپوب

 ۱ قیادعحو هرو عم رک هر وکر لئسم ی اصقو ارو ےھت رد هدننسوا لدادعر

 | لصمنمهدنتلا حیاطب و رولبربا ند هلجد هنيو ر د هروفوم یس هعو تم ضابرو

 ||: دق رش بناوجاما ردراب رج هدبرغوهبق رش بناوج هکر داوراهنا هن رواوا
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 روش۲ رافهبا م هدیلا اوح لوا بوقا ق ۲ هام هزوناخ رهشنوفیح ندراکب مان ح

 رار ره ندنا هدسعد ر ولوا ره اظ ہد صن ضرا هکر د سامرهر من جدر

 زیا هنس هی رب راتس بوک ندرانرت نیصح نصح هک ات رولوب لالقتسا بوایر |
 حورح ندرانر سانرت هک اما ردیا طالتخا هلا هل جد هد رق تب رک هد ل

 رواکود هروب اخ رېن هل وا ندز امراو هیاسدقرق بودپا نا رج ه هرکصندکد یا

 یسع ره یدرب روش راق هنا رف بوراو هنب رو اتسقق بولو ارب ییسکدآ س 1
 | هدنب رفیرهشرابن E ر اتیح ندلح مان امو هدنلباتم هفوک 4
 1 یسع رم هدنامز کودک تب تارو یہ > راقا ب ودیار وهط ندهب رو مان دحولو

 |( كشن )رولي راوص هلبارلبالو درلنوک هجن ران اتسوپ یدنسیلاوح رولوا مطقنم] ||
 هغ ےک امارقنآ دنا نلظ ٭ نتا ابن ےل رب لوا را ہزات # تای بآل اثم یسبع رھن 1

 | هدقدراو هل سح مان لوح راقا و رغوط هدادغب لصحام # نت ابتا كنایحح بآرلبا |
 ییتسن رولیکو دەب هل هلحد هدد رع كلدادغد یس4ج راهبح رام هح ندود 5

 ٤ جواز هللا یضر رددس | اہک ی اد ع
 ۱ ا دک تری 1 (رد هدمور دالب یب رع املا ببصدامو هلحد امار :

 طعاوو دادغب هد ەل رراو ی و لص وم ندا هر £ 2 هر رح توعیح ۱

 || تاضویف ین ران تسوبو خارو غ اب كنيادمو کلام نانلوا رک ذوب زیبا هی هرصب و
 یربغاما رولکود دنب رک د سراف هک ینفت دا باراشو ناب ر هليا تاصسخ ی ۱

 : نصحا5 گرد هدا لی هعلقرپ هدنسلاعش نقراهام یب يخ كب هلحد دیشب و

 یر ند هل ج لوا هکر وشبراق رهن دن هپ هلجد رهن هنيو رولد نینرفلاود

 زا سابعنارولیکود هنارق بولی ربآ ندسامره هکر درا ر رم ید یرب نزرارج|ا
 ]| هعالسلا هبل لایناد العو لج قح هکر دی ورم ندنراترضح هع هللایضر |
 | هودنکی ضرا هجو هدبابوب هللا ارجا رهنرپ نوجا دابع اصم هکیدلبا یو ||
 ھڪ درک توروس هن زو رب یدلا كنکدرب هنل ا یت لاناد سبد یدتا رم ۱

 || هنکلمراتروع لوطو را اتسو رارب ینوددارغوا اب رثک |ی درزک هلن اب وص لوا ||
 ۱ یدروس ولد رد ها>د ره یدآ هدک دلک هروهظ یس دعولتم تاورب تولوا یوم

 | هلقمرب رب هرکرب نح ید رپ دلم نیغودلوا توف قب رپ هد هکد هاسنب هو ربت ||
 ۱ لو e ةدلروص ی ود شود ن د هرنرا ممر اسقیج یب عر
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 که

 هکرونلوا قالطا ارغب رهن هنس کیا رولکود هب هک اطا ریکندنلا
 هنس وا ر رک هب هبک اطنا رحم هل یسکیآندنارولکود هدوسا رهن بوشالوط
 بوشالوط هموج ندنرژوا نادنوار بولک ند هور دالب هکر رد ناو غ رهن

 بولوارب رهن ج وا هک اترولکود هدوسار بوشالوط ییارغب و بوراو هعیع ندا

 هدنبرق هک اطنا هليا یصاع رم بوقیح ندنآ هپ راررک هي دیک اطنا "هری

 هليا ناب رجو ناب رسم هکردوص ك وپ رب لداعم هن ارف (ناحهج رهن )رولوا طاتخت
 دودح راردیا قالطا یی وصناه> بودیا طلع کا قلخرک او را یعوا هسس

 بودیازوا-< ابر ةمر غوا هی هصبصم بوقا ند تیب امزاغاط ضعب هدمور
 رفاو وا * لفصاو ین ورد طاع ف تس # رولکود هعو رک هدر برق کا

 بودیا ناب رج ندن_سیرغ كناصج(ناهسربن) ردیوص ناهج اوکوص
 هي هن دا ندنا هرارب ضعبو هسبس هک ی عب هنعراندنا را غوا همو ر دالب ضعب

 هراهج هوا ندهن دا هدعب ردهج هدا ز ندنوب وص نا ج هد رادقهررراو

 ر وکو د همور ی ندنت ایم سوسرطو سانا تبقام ر ولوا رر یسیکیا بوش راق
 دالب رخآهک ی رهش هلقرهزبا ندرلغا-ط هج وب یهدنتع بونس( هلقرهرهن)

 هرفنا رهن )رک ر افا ندنسبق مش كلا زدشیا بارخ ینا دیشراا نو راه ردمو ر
 هنارق ی هلن ارج ردیا باداش نیراناتسوبو عاب بوقا « دنراوجر وب زم ره
 الوا هللا رج راقیج ندنسلاعت كمو را نزر (اهقحاولو تارفلارهت )روشب راق
 هکح هربب بوک یو را دعلق هلب ریس اق سشم هدسعب هیاسبعم ابن ان هپ هبط الم
 | ردربعم مزال یسهملک هلا رد هدنسانر وا لوپ ندیک هی اهر ندبلح هکرراو

 ندرمح هحاف بودیازواس ند هرب اف مس ام دعب رد ر رقم یسعاقرذکه لر لیک

 هلبا قي رطوب ررغوا هی هناع بوک ېب ه بحر ندنا رراو هپ هقر هلی نارذ ڪڪ
 هنوا ندناو هي اقنع معاق هح اوف ابن نایلس ام اراتغیح هب هفوکر راو قر قا
 كفا عهدعب رراو هر ااو هتیهو هب هثثدح ندنا هپ هنا بوبا وا هبیداورب

 رولواادس رپ: هڅت هن ندنارف هرکصندنا رولکود هنارف ندنلوهسو اضف

 هکیرورولیکو د هسرافر هت یسبضمبو هب هلج د یسبض هب هل وقربث نیا (طاسعشر ون

 ترعو ترح ینعیرراو هداب ز نیصح نصح بوقا ندنسی رق طاسبعت رهش
 رهن یس ءا روشی راق هنارف رهن هدنرز وا هیطالمهدصب رارغوا هنسهبصق
 كنب ر هش هقر هلیانا رج اقرشرافیج ندراکب مان هن ابهر هدنارح ضرا هکر د لب
 هپ رهاز نیع هکر د روباح رهن خدیرب ر اقا هنارف رهن هنیه دنتلا بوک ندنسیلامش

۶ 



ET: 
 هکر ولیکو د هتعډ رش رهن هلبا ناب رج ردهدییام هي ربط رګ هار بصق( لومرلارهن)
 هد هلا لوا نیغلوا هدست رق ندرارهش ردي رلکدید ن درارهن ضعیلادنع

 رولکود هرغز هننشم هری هدب زیا هپ اح را ابونج بوک ندناتسلا ردروکذ م
 صن ردیا ناب رج یب وص هک ردهظع رهنرپ هکلوفرثا نا( هیربط رهن )ردیک
 رولوا قغعوصندنسکنا هدقدنلا هلا ا سرا هنیرب رب ن کیا دراب قصاو 9

 کو دیاراو هی ربط ر منرب هقشب ادعام ندنا ردٌشعاریبعت هلبا رهن ییهیریط "هری ابلاع
 بولقم رهن هکر دیصاع رهن یرب و طارا رهن ید آرب (هاج رهن )رد کد مولعم
 هبا ناب ر تدشو بونا ىلا لا یا نم ها رخ تولقم ره وهو ردهنسانعم

 رج اما رراوصروشالوطی هرو * * ضارا یکه دفارطارا ها راس ردویعم
 هما ہکر دراو بالودر هدر مونو رولوا ك حح هءلاود لرادب هلا یصاع

 نی رپ ځ رج هله ایس رهن لوا هک اب وکر دکویپ هدنیاف روانید ید# بالود
 صولخ قح هیلوار ودن لباق « دک دنامثک یعسیداتسا رمعتلادع) ردکو رب

 زر وا هرکرب هیالود لوا وید نود كسروس ید ر ولا رسکر هنسلا هليا تیب

 بی رق هکیلعب یوا ر منوپو ردیدم بالود یان ان اک !رلشاب ہکغود ریخ ات الب
 ندنا هپ داورپ بوک ندننیبام هبس وح هلشار هکن ردهدنبرق هیرق مان سار
 رولیف سو رخو شوج هليا تد شی وص كرن هدعب رراو هلګ مان لمرهلا حاق
 اک ارافیح ید وصرب ندراغ مان بهارا هقراسفم هرکصندنا رولافوح هکدتک

Eرولکود هسدق رح عفا و ۰ہ د صج صرا ارک یب هيسوح بوقا الامس  
 هر هدعب هز ارش ندا هب اج ا هننسو بوک یصج توفیح ندا هنو

 هدب دحرمسج ندير ر وا شوکرد بوح دند هیهاوا كلذک رراو هر هیهاوا

 رسهاما رولیق ناب رج ندن سبقرش كناکع لج هل جوب هکرولوا لصم
 روس اب رغمو ا ولج رود هرکصت دیقدستلوط ییاکع لبح « دقدراو هدیدح

 دمو ر یشهدعضوم مان هي ديوس هللار حاب رقم ه دین ر اقا هنتسوا ه- هک اطا

 توقا اب رغم بوقیح ندا هب ءاوا یر بوس را هراا ها رولو رولکود

 ندنسلاعشهیمافا اماو رولوا طلتحم هلپااج رهنو رولیق لوخد هپ هبعافا "هری هن

 هي هیمافا هد هرکصندناب رج ورس رفاو رقا ید وصربر وهشم وی دریک ره
 ند هیمافا هرم تللذک ردیا ناارج بوعیحاصم هلطنرا رهن هدسعب رولک

 هب اج رهن هني هدنتلا دیدحرسح بوقا هلبا ليم الات بوعیج جد ره چوا

 هبرق مان كابارد هلبا ناب رج ىلا مس زرید دوسارهن هنیرب لر ج وا ل وارولکود
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 و ندنآ E سس تل سر رولوا 9 هدالحاس

 ره ردربنک رجرب هد اصقا برذم ( هي ولت رڪ )روشی راق هیان رد هدا روا

 سم روشپ راق همور ی بولوا هنر یسیکیا « دهب رولیکود اک | هاجس
 ردرهنر ی رادقم هلحد رد ه دسلدنا ( ها رزم و یتییام هلطام

 ندنرلغاط هروقش ردمطعا رهن یمسا هلقمالوا رهن لوس ندنآ هدیلاو> لوا قح

 ردنا نأب رح نیلتتسوآ دساطانرع راقا روشیراق را رهن رهن هر ودنک ام دهد راعبح

 یهدنلحاس رافاندنتسوا کن هنیدم مان هجن س!(سوسر ېن )ردن درلنا ید لنشر هن

 هنا ب ونا هنایج ناھ ج ند هر وش لاجو ردیا تهار ز رفاو یناکس ارف

 اد هت ام ربط ابرو هب هبادشا اق رشم بوبا عوا ه رل رهش مان هطرق ندناو

 کهللجد بب رق هی هرصل هد رنو و روشیر اق ه طيح یم ںودیآ نارذک
 بویلوا لام ییوص هک الاح یسغازوا لیم شش هدندم یح ردعقآور زجو دم
 بک ایم راترآ یدم هدرا یر ون ل روو ردعیاش یسلوا هر زوا تیوذدع هني

 كنرف ند طرح حهرهنوب هکرولوا « اکر ر دبا مع هدصقع هلبا تصرف لوا

 ردهدسلدنا (هبسره هنر دیکر زوي هګراو هپ هیلی شا یحردیا لوخد ی رادجراب

 هطیح یاب رغمرونلوپ کا بوی ارعوا هنب رهن هباییشا بوق ند هروقش لابج

 لخاد هپ هیمور هنیدم (هیهورر) ر واي ڪو د هماش سهلا رج اقرشەو
 ردس رق هنطسلف لەر( سرطذییا پ) رولکود هی بوق آ هرکس دفد)وا

 رکشلیا هکرد هیفافتا هیضق راقاندنسدلاعش كن هلمر رداجوع رهن ید یعساربو |

 ی هدنسفرشو رولوابلاغکهدنسدبرغ هتبلا راهسنا یعیب كنج هدنر ز وارهتوب
 نولوط نی دجا نا هی واج ندهال اب دّصتعم هفلخ رونو براه هلمارپنا

 نیکتفهو روصنم هفیلخ زب ع ندنویمطاف و ردشلوا مرد هل طوب

 هدنا ید قلوا روسکمو مزهنم بوللا مسا یدیا ق رش یی هککر
 (مندنل )رد هدنلباقم هرارخ هعلق ما اب اا لاد ردلیلخ لج یبنم ردشلوبعوقو

 #لالح یر كيا شلوا لاج تره ی رب #3 لامتم ی ؛ نبع نیغلوا

 ٩ لاد هری رب ها رولواروسکم یر هو رک یا كج هبلبا لاتف هک دلو تعا

 هر ندسقرش لصح ام ر ديراب اکدن ز ثم اب كنفلخ هبصق ه دشرقو
 نده روع دالب عبات هماش داوس (ندرالا رهن )ردشلکود همور رصبودیا ناب رج
 لاج لصا ردرکر بنر رمهش هلکعد تعب رش رهن «دشامون ردیدا ل رهشرب
 رافیح رراو هب هیربط هری هد مای تینا نا یو "درب ند هيس



 ریو
 نانج راد هب رخ نکرروط بوقاب کوب رولوا ناو ر هنیزویان د ردیشاب كل رهن
 هک ی دلنوص خد موزوا مقلصرب ها ندبیغ مل اع دنیطوا یدلک كلم نالوا

 دیجاقرب لاثمت هرجا توقان یس هججو لاثم ضیا ولولی ج اقرپیدبا كنر جوا
 | ردیغوروق كج خابوب هتشا دل اخاب هکیدید هب ودنک ل اثم هرضخا دجرپ ز
 | بونود دلاخ هدعبرلوارمغتم یتولو یتوارطو رکود هسنیا لوانت یخ ابد اضرف
 | قعرسصبایا راتوط املا هدسلا ید روک رب رب ه دنتلا ح افت رسب نکرولک
 یعدآ ترضحیدلبا باطخ «دلاخ هت كام ید رتا نراقمرب یدنک هکدتسا
 لحاس هلع>تیانع هن دل اخهصقلا #یدلب وس ود ردو سالبا نارافیح ند نج

 یدلب وس نماجتا رس بولوا هدن ایح دبق راکز و ر هجا یداک هرم صم بو روس یل
 وعالا یه 3 رخ یرع» الو وهالا رده ا ال نم ناهس یدک

 | بو زکهدایپ یلز انم لوا امافردقوپ هدنیمزیور ارهاظهفاسیالیب شما هچرک ا
 هاب ورود هفاص لالز ءامو ردقوحهنو هد بز هن هسا یدلبا ریس هليا ین أت

 ردیا ادب ندراطما ترک ین دادزا رانر آ ییوص كنوب کد لکا رار متر اس
 | ردشمالوا نک« یلوصو هزار وا كنسنج مدآ یب رد هد هبارخ ؛یضارا یعبنم اما

 حزبا ند رق لبج هرزوا ی راکد تبا لقن ند س ول: راب ابو ید ین وب

 هشط+ رب یٹب راتو و رد هج ردرب یی ام كني رب ره اما رایا لوزن ندرب نوا
 لص# ردشهلوالیصفت هدو راقوب هک هت رولوالصاح هم یکيا ندنتوا رولوا
 روشدو اث هی ودنک د ییا ندحراخ راقیح رهن ردرد ندم طع! یکبا لوا

 هرګ رودمرب « داوتسا طخ بولوا ناو ر هنفرط لاعش رولوا رهن لا هلج راق
 را هرق بوقیح سصم لیت ندنسیل اش كنا رولند یروک رح اک ۱ هکرولوا ادب

 بوک ندنرل هنید» مان هلقنده دعب رارغوا هب هبوب هرکص هی واغز الوا بوقآ هنیالو
 هد رشم هن هرکص ردیا نا رج هب رغم هرکص ندقدقا نامز دا هلن الیه هب رغ

 هب هب رق مان یونطش بوک ندنآ رواکهرصع هلن اليس یر یهاک توقا ورغوط

 رط؛و رراو هرشندنا هدیشر یسرع كن رطش بواوا ق رفتم ه دنا بوراو
 یم دعب هطایعد یسب رع بولوپ یکیا هنی ه دنب رق هیرق مان رج وج یسیفرش
 یکهدنسقرش كطامد بوبارغوا هجاتح نوعا هسدا یسیقرش اقا هلام
 یلهدانز ر واب ريامورف من ندرصملیت كلذ بغراقا هرم هنیندناز میا هم

 ندهطا لبج دس وس ره رواوب لوصو هیاصقا سو وسر ند اھ

 کا  انحورکس بصقرک ن دن لاش بوبارغوا هی رهش سب وسزی
 2 هدڼاإح ارب ¢
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 زار کو ی تفص جو زن فصو یرص» زن سی
 يف اطل ناب O RD لتا یسب رب ردقوب هدرا رهن

 هغ اب الصا بولک بوقا ندنسارا موق اکو هدراشاط هاک یعکیا ردمزلتسم
 تویلغاب نوصوب زل ساط ندآ ج -وا ردغودما رعوا« هراتر مو هر

 رونب روک الوبارهاظ هک هجرک أ ردیفودلوارمفتم یک رارباس یک ودمرکوک

 رونی روک ی که نیا افصمو الحم RNS رروط رو ال وب هشمشو

 نآ هليا مدابهن ادر یوص لین پوکرب رص لها هک هصق بب رغ اما رشید
 امد عب رارزا ر هروس یداب لوا هنب رغا لوپ وک هک یتعپ رداروط هد دجاو
 ردراو ۾ _کمداب لوا دوخاو راړر د شد رق لهسر راز وغار نس هلضف هنچلا

 رکو ارح لا ایف را ر دیا طلخ ب وکو د هنا كپوکلوا ڳوکود

 ہد ةف رثا نا ا الو ماما رود هد اص لال ز ءامو تایح تآ نوکوح

 قلب یکیا هک ارز ردقوب ید_هنرپیریغندلبن رهن نو ز وا ۰ دنیمز یو ر هکر ازاب
 لوپ قلیآ تردوهدنرات کلم هب ون یسءفاسم قلیآ یکیاو هدعالسا دالب یسهرسع
 یرغوط همصمر ادراج ندرق لبح هدندرااوتسا طخ رد هد هبا رخ اعم

 هکر درل_ثمروب بودیا فصو یل زم دنفا )سو هيلع هللا یلص هللا لوسر راقا
 + اهقرونم هيف مت دجول ج رخت نيح هیف متسلاولو هنا نم ج رخ لیلا #

 هلع یو دقبح لبس رکا راقا هب ز وب ایندراقیچ ندننج رصم ل:
 هکر ونلواتساکح هر دکعد رکید رولو هدناندنقاروا تنج غ اب رکس هلق وب بو راو

 نامزرب هنسک م ان دلاخ ندندالوا صیعترضح یلغوا ل رب: قصه ترض ح

 احر لب وط ىج نده ترضح رولو اشاعت نسا و لبن رم رولکه رص«

 دالب لیزوتوا مرجال ه دیا رفس كد هنت نت هدیک بوروس ی راک تالين هکر دیا
 ںوراو هرضحا رع هک ان یدزک هد هارخ جد ل زونوا یدیروب لد هراع

 رادقهر هديل اخ یاج لواو یدروک یتغودقا قرهلوا قش لینرهتهدنس وشراق
 دی د یییمزو یرا شا لابج یدروتک یا بولوار هاط هیادرب یدروط
 ندشک یان اتو تاتنات هدعب هلاعرب ندساح یاس اک هدعب یدراو هلاعر فرص

 حرف ندسبهذ یعاطو نیمزو یغارو خاب بوک یخد یتا یدنب هااعر
 هکیدلک هروسرپ ندنوتلا "لردیا ریس ینا س یدتیا فرشم یب ودنک ملاع اشکلدو
 كن هبقو هب هبق نادر وس لیتر هت شلب اب هبقر ن دصا اخ بهذ هدنس انروا
 هک رب رولوا ناشن یب وت اب هلبنیعیج و ارولیگو د هرمشط ندنسویف ترد

> ۸ 
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 نالیرپا ند هلحد ط.او رم ٽن اب رتشا ی ریصطا طساو و همصن قارعا

 يطع هه ط) رب ردشلرا ندنارف ء ام تالصف هسلا هفوک رهن ردع* ندزوص

 9 ا هی ر ووا قاد 6 ناحق قاق ر ند فر طرب هج 3 کرد راواا
 یمچوا راسبچ ن دنا هنيو ردیا لوخد یخد یربک عطار ردیکر اقبج |

 كرادلوا ر ولوا هجایر د ترد هک ایرراو هب یجب یی درد دعب هب ره ع)

 هلجد رهن هدننیامن كحیاطب لوا سپ رولندروه هپ هط# هح الطصا ینلخ |
 یراپنا كل هرصب ندنوپ هني و رریدروعلا اجد هلحلوا هکراقا بوقیح |[

 تشد هکر د دنزرا رح یرب O اقا ت اربح ) رولواهرصعتم بوت ۱

 رد دیذس یی وصو ردح رف نوا یدادتما ردب راکدیدر ون اش 6 هروکر رد نزد

 رلفل اب نانلوا لواسنت * دزاریش كلم رولاق یب وص یؤزج ر روق هکرواوا ہاکو |
 ىکا نوا یلوطردر وش یب وص هک (ر دن اکچ هرم )د یرب ردند هرو

 هرعط صا ةروکه دعب راقا بب رق هن انس روخ دودح راقیچ ند زاریشر دخه رف |
 ردلخاد هدنه رهن یی وص هکرد هدنشالو ناتسحهس (نزر "هری ) ردا لوخد

 الاح ردکلنوکرب ماست ی عرد حرف زووا ینوزوا CS ىلا |

 ناسم” یجنا ردولم هلبا تاقولخحم یرا هی رقو هروم** ینارطا ردولتط فوم
 | حس رذز وب الوط ( نوحه یوا هری )ردقوب كلذش « دنفرط نالوا لصتم هراقم

 ینامریا نوهج هکردهجا ردر وب (مزراوخ *ریع )ردرفرکسقرفاض هو |[
 ردروش یر وص رریوچ رب ح“رفز وب و رولکود اکو بولکن دن اج قرش |!
 لا یس ات روا كن وب هلا مزراوخ اما بو ید ساش رهادعام ندا

 رد لح ی رکی یلفاربا ند یو ردلزیم ||
 هک ماوعالاوروهدلارم لمر لا ماظعلا راپنالااما #

 زوهشم الاو ردلکد نکع هطاحا هلبا یرلعا یراقامربا یکم 7 هحرک |
 رد عزال كعا نابت هرز وایعودزاب ی >اص كلاما محض وا یرالوا ۱

 او تر روز و راب لسیل زیپ هلتقد روش الوط ( هفلو) ) |
 رانو یر هل الرولاص نینوسخ عاد # رانا نعي هنیزوب رب كردي
 د یک قشاع كسشا # راهی زو ر رولوا ندنا یسمرکوک كل راوسص 8 ۱
 ا تا فک مادر ې روز یک قوم خر # رد رهوک ی را
 راهم دنر ولبز دز زش یلک و برکش ناص# لنت كلرصم هیسلنا شو رخ

 ردو یرطن تدرب «.دمیمز یو ر کر دروهشم مطع رد (لیرب)
 ناراحت واف يک هدنمابانبس ترس سیلاطتسرا یناث سر مکحا :

 س سس سمس

 سم یم شا

 سینا 3
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 ردشاب اب جرب کیا ند دوسا رج هدنساتروا لدسوپ و ردشعا ان ردننکسا ید

 قح نوا نحنا یصع ردعارذ یدب ناسکس زویکیا كی لوط دسوب و
 رع ) یدرولو مد هم یی هرم لوا توقا طنرا اره هسلوا دسر ۲۱ ردعارذ

 ییوص رد هربش یکیا یرلکوہ لا هکرد راقلشماقو رد رللوک دهرلزوپ ( هیعاقا
 رد هانی یسنحر ویطدبقم هنندص یهام هدنففآ اما رولوا لصاو ندطنرارخ

 ]| هکرتب هنلاسعا هیردب نیص> یس E رګ و زب رفاو یجدرفولبت هدنشونج
 طب ر ے_ےیف عض عض كن هیمافا ةر و رد_فورعم هلکعد یراصن ربح

 ید قلاب فو رعم هلکعد سیلکرا رولوا ر اکتمرفولت حد ندنوب ردهفوصوم
 هکردهدنسانر وا مراجو سارقبو هبک اطنا رهش (هیک اطنا رب )رولوا رفاو
 رهچ وا مانو منو دوسارهنو دیرغع کوب و رولواعقاو هدنسرع كيلح رهش

 رد اراصد قلح ام وس۶ ردراو هب رقر هدنرزوار و رم رهناما رولوب لوخد

 یسپه امو رامو ر ویط ردرادیدب هلبا هذ اسم كالن وکر یرود كن هربصوب و
 | تامزقردعقاوهدنسبقرش كطالخا هبصق(شبجرا "رب )ردادیوه هلترفو
 یکروقناغس هکرولوا یعلاب سنجرب مان هح رطردعیاش هلبا یان ی زکد ناو *رومعم
 ند هو رع بصق دنا كن هرمح وأما رده انشا ی ی وعنو ردعاا ت“

 وصراقارو رد راویریرب رارید یهامدنبز امیج یخلاب هدی رغ ندنوکرب هب هنس ||
 هاو ییفانم رد هجان رد كراسمانرپ هل و ردرایسو لابس هپ هر ندلح لوا
 یرایک هدناقوارنس؟ !ییارمضم اما زدم لب تطح هادا .اتاصق یهدنفارطاو

 ۲ قل ہا لوب شب رفح وب هعودرت ی رد هبلک تر 04 هرلن اسم بوی هراپ

 و مهخ ناو نارمریم یدتک ی دلوا قرع«دنآ یراقت نفت هسق تک"

 یدلوا هلالهاعم لبا سبک تامه*هدایرد لوایسیراوجشاب یلاقرق كناشاپ
 رد ر روم قوا لاله ی دا ندرلک ندیا لفن مربه لاس لاس یدک

 هک اما درک و موجع تعا یشنالط هحو كن هر لوا ید هد شن روک

 || ر یخدیعس ار (الت *ربحت)ردهفاسم تالاوک چ وا هلیاریسلا عی رس لیخ یرود
 || رولوادتع یراد قم لبم زوتوا ز وپ رد هدنتییام س اےس هلبا هغا رم رد هیمرا ||

 كناو هرز جرپ هدنسانروا رونلوا عبعت هلبا لوب كلنوک تلا ی رود ةحاماما

 نیارخهدقدلوا یلوتسم هژرادد لوا ناخوک اله هکر دراو هعلقرب ولتاالث هدش امآ
 شقبارومأم هتلسارح لاتفلاجر كی لاسب لاس بوریدتبا ظفح هدنا نلاوماو ||

 جاطباما یدیاروناوا لیدبن بولیردنوکی خد مدآ كيبرارکت هدنرخآلیب یدیا
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 یدیا شا فرص هت اریمو ماعا نس ها بوناص هتیردارب رشم یتکلم هلجج |
 نکا انا بولیق نادابآ ی رارپ لوا هلیار اسب تع ار زو رانا رفح یخد لوا |

 |] اا د ورم یدبا شلیا تا هابمو رخافت ضعهنشادنرق بود ادلو والام كأ

 || ضع هنود یسهعیاضم بولوا نو رحم هللا رقف ء التبا ع رکن موم لوا هلن امزا ||
 ا د رح لوا م_ هجوم لذ موف زب نع مرا یدزرعا لام لذب هک دتا حایتحا اا

 || لجقح یدتبا اعد دب هرفاکل وا بولوا برط ضم هرخالاب یدزرمتزوک یرادنید |
 ادخراب امدصب یدنک ندلا لماع هلج رفاک درمان بودیا تباجا العو]| ۱
 هلفغلا ییعو ادات یاسناو دالوا عیجو یسودنک تولبقارحا ی رهق تالیسا[ ||

 !|یدلوا د وج ومو دوهشم هرم لوا هدنرا ریو دونات را ودنک یدروب ام قرع
 نیتنج اسهدحال انسامج نیلجر الثم مهل برضاو ل « د-عظع نارق تح |

 هنآ هک اب شنا ام ىلع هبفکب لقب ص اف 9 ییرک صن € بانعانم ||
 اا رھ ش مان توبلق (رمشعز هرمسحم ) همالک یهتناردشل روی هدنفحرلتا هکراواا

 رصم لین ديالا ةف رثا نیا ان الومرپ ین خ روم هکر ارید هم کهدنب رق ||
 یرلککیدرواوا ره اظ قلاب رب ه هنس ند هنس هد هری لوا هک رازا هدنفصو | ۱

 کک هراپرب كنا اکیا كرب لوا تح یدرریو ابنم یکم مش هلیا د کی غاب و ||
 بو ریدشالوپ هسذغامر اپرپ ینغاب هک ید رولوا هاکو ید رارروتکه دلا هتیرپ موم ||
 سشعز هر شا وا زالوا رهاظقلاب لوا نامز دعب اما یدرارولیف ابض لیصح ق ||

 رولک ربا ر وص هج هدودنکه لغ رطوب ر واکو د اکوب ندرارهن هکر ده چای ردرب ||
 هم هرکی هرالوکژ اس ردشاغاب ههبرک ار هلببس لوا فک هرطقرپ هجراخ الصا

 رانجما زالوا لئازیس هحار اذهمم رد هفاسم كلنوکیکیای رودردکو یب یلیخاما 0

 رولکندساینامرد هدنلوا لروغ هیحان (هیربط "رمح )ر زال وب افصو تذلهدنبعط |

 هبارخرپ هي ربطو رد هربسم كالنوکیکیایر ود ید تیوب رولکود هنس هربح هپربط ||
 ندنت افاضم ماش قشمد(سانن ام هربحم) یدیا هدنراک لوک لوا هکر د یتسا رهش ||

 [| لخاد اک | زرهن هجن ندغاطیهدنب رف ردقلشماقیرب رنک ارد هدنبرقسابنام |
 رولیف لاصنا هي هیربسط "همسبوقیج ندنا ید تعب رش رہن تح رولوا ||

 بن اج كعشمد هط> رد_اوب كلنوکرب هکبلعب ند هی رع تهج(عاقبلا هبحش)
 دهکدلکشق هل ةلوب سّرسداک اینا ل رانا ضعت رد-هقاو هدنسقرمش |

 طفرا رو ردلوب كلنوک وا یلوط ردیلوک صج (سدق "ری ) رولوا عسام
 یدسلوارریدردلوب تالنوکج وا یخدی رود كنوبو ردشمک دسر هدنر ز وا
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 تاصتحا جاطلاو تاالولاو كلاملاق تاربصلااما ل <

 لوی الا سفنیف ردکعد رلکج کد ردپ ریفصت ل یری هک لوا یخ
 هرګ هپ هجا رد نالوا عج« درب رب بورلع د ید یراج رنو بویملوا ارد
 كناوتسا طخ سب رولک جا-طب ییمج رونلوا قالطا د هه رولیند

 ندرغ لبج هکر اريد (هیرض هه )هب رپ هکر د راو هیطب یکیا ہدنسیبونج |
 ید یرپ رواوا لصاو هرصم لبن یمهلجج رریک اک اریکر ھن شب بولواردح

 راقا یغاشا ندرف لبج یم هلج بو ریکر هن شب ید اکو کرد هیفرش عطب |
 ابرغ هلاع لیتو اقرشوش دقملیوالاعمرصم لب هکر د هچابردرپ (یروک هربحم) |

 بوةبج وش دةم لبن ندنتلا رراو ه٥ لبج بوشالوط «دعب راقیچ ندنا
 ندی ر وکه رحم سویلطب اما ر وشی رف هی هصهلع+ یکیا نکو دتبا رک ذ هدورافوب
 لبا اصقا برغ (ندوس *ربح )راش ید زامشیچ هن اع لیت رافیچ رمصم لن قا
 ندنراوص روب هسجا ردوب هب ذعلا سون ری رد هد ایم م رکلادبع رصق
 هجا ردو ( هبذعلانیعلب سنوت *ریګ ) رولوا متجر وبط ع اونا «دننسوا روایکریا
 هدنګاو رد ولتاط هش هک را ندز اغو ر لصتم هس ون رافح ندلام ع

 (مویغلا ةر )ردیا لصوت هنو ردبولکند اب رد هکی عب را شیارایک ك رج وک
 هلیکود اک | یتالضف كت هبصق لوأ رد « دن رقرهش م ان م ويف ندننیادم رمصم

 دیشر هلی هب ردنکسا «د(تسن ربحم) ردولناط هدشاغو ردوصرف او ینلاب ردشلک
 اک ۱ سن رولکوص ندزاعوراکډ ندس ام رعو زار اک
 نفلاب كن هربص لوا رارعاتعارز ققلخ هکرد هبرقرب هدرتسن ردروشرادسعهر
 یعرکی لاسب لاس یریم مسر ندنساهب ینلاپ كنوبو را رونک هلغغاص بوپلوا
 رګ )ر واوب عوفو هلردن موسررادفموب هدرا هربحن ر اس رولوا لصاح رانید ك
 دل امر یراتباهن هکر د هج ابر د یکیا لصتم هنيو ر راثوب ( سبب و طابمد
 كل یا نالی ربا ندنسب ربرب هد هروصنمو هج رج هک (نینوعا رم ) ردلصاو
 ییوص هګدلوبدادزا لب رد ع وبهدتیاع هلی و ردلخاد اک او ردیسیقرش
 هدقب اس نامز ست هری هکردر وطسم هدب الا ر ابخا باک رولوا ذیذل
 نیعم هلتهجره دوخ یناهزشمو لز انهریاعو یدیا نی زم هلیارلعاب ورلناتسوب
 موم یدردیا مکح یرب هضصن بوشواوب یړپ لوا ردارب یکیا س یدیآ
 ندنایا لها یدیا نهاک رشم یدرلبا تنطلس یرب هنب رخآ فصنو یدیا
 هدر اک عا نح یدزدیا فرص هنانسحو تاریخ ییلوصح اكاد نالوا
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 رهن یا ند زاغوب لواو بولوپ تب اهن هدقازا الام و هپ هنیدعر مان قرفش هبوا

 قآ بوشالوط اب رغو اب ونج ندنا هی رراو اکا بولنید شرک همان بوقیچ
 هنوطرهنو رولوا ادیوهربعم م ان یصکسا هدعب روش الوا هنامرکو راصو هن امرک
 یهدنرف هب: ط: طق کد هرک هصختاا # روشد را هلوبن اتسا الح توقا ندا

 اما )ردراو هری زج تلاه داو ر دلبمزوبجوا كيب هچنراو هنساهنتا ندزاغوب
 ندنسل اعم كسسادنا بوقیچ ندنسیب رغ ك طبح رک دابر درب ( لیدر یب
 مانوفاتبش ندرب یغودسلربا ندطیحم رو رفا هنکوا لرهشرب مان لیدربرولک
 ندنوب رولوا نیفبیرادفم ليم قرف هنفرطرب كمو حب هکر د راو د هبحانر
 راقا ی رغوط هپ ونج ند لام" طبح کرد راو ید < كنرو حب ) ادعام
 ان الوم اما رونلبف تبسناکا هلسلوا یعما كموفرب هدنلحاس بلوا كنرو
 ضرا ردب رلکدید :کد هر هک ش طی دشیاسلا باک هجرت یروربم
 راقا هنسیلاعش كنتکم هیلاقصر اقبج لید كور ندنا هدقدلوا بیرق هراغلب
 ید (زرخحاما ) ردشمروپ وید ردیا قالطا كنرورحب هلید لوا نیخروم
 ردراو رهشرب مانرصتب» دنلحاسرولنپد یخد ناتسربط مو نامرکی چکر دراو
 الوط رد یازوط ییوص هستی اما ردساکد لصتم هطبح بابر دوپ هک هچزک
 ناورش ایرغ ردزکدرودعرب ردشفلوا باسح لیم زوبتلا اض عو لبم ز وی زکس
 دنع ه دعا روشپ راق هيو دنکر ولک و رکه رهن اب ونج روشالوا هی وبق روج ه دندح رس
 لبا قم اک | ناتسرپط راد رولوا لضاو هنافوم ندن اف اضم لیب هدرا بولوا
 || هنوا ندنارد نک لیدو لبج د الب « دنسیب ونج لحاس هنیورونپ روک لحاسر
 اب رفمو الاعش اما ردنیعتم هژافم یهدنسارا مز راوخو ناجرج بول راو هنوکسبآ
 اتع كوب هغ و رولت راو هنیدودح هوک هایس لاحو لر دزلب هدقدلوا دنع

 ز هی رج هنوکسمو هرو عم هد رج وب هک ه چ رکا روشب راق بوک لتا رن ندنسیب رع
 نامه هئوا ندنوکسباو ردوح ضابحو هایم هدنس هبارخ ربازج اما ردقوب

 ارب وب قف لاجو ی الو نالو ردقوب هر وهم یرمعرد راو هب زقرب
 تلسلا بعص هلل ون اما ردلکد لصتم ابر درب جه اکو و رد هدنسش رع

 رد قوب رب جاومالا عازم بالقن لا دپ دش بار طضالاریشک تله لا تبا
 یدلوا تسن هباکر اس ( هثشنل ) ردلکد عق اورزجو دم هدنوپو
 لاع هیام دهب زاب # نان اب ید نلوب قدزا یر تههلاوحا # ناع یعوب

 6 ناشوح یارحام ه نوسود دکشا هل صف 3 نصوصخرادح ارد

 اما



 ||ینسا ةبهیلوت یهدناباقم هیاساب دالب ندنرخآ یئاحو توشالوا هنزوح هقداناا
 ]| یی هبیرغت بولوا دسن# هر زوا هیمور لحاس ندنا هنیرابق هبرولاف بوشالوط ||

 || دراو هشي الو مان ناقسنلا بودیا زواج ی هيمو ر لحاوس ابونج بوریدسک
 | ناتسکنرفو هسا دنا هنب ندنار ین ایط هی هوحذو هی ز اب بولوا دنع ابونج هدعب
 | هی هنولشرپ بولیکج اقرش ۰ دعب هنی رارهش هکر طو هت رب لبجیسهلصاف كن ایم
 | هداب ردوب و رولوپ تیاهن بوراو هیارضخ هرب رج ندنآ هب هسنلمو هشوطروط هدعب |
 | هقدانبلاروخ ىح ردشلریا راصاخو رالبد هصنو ردراو هری زج یرادقمزوب |
 | لاعثورقا ندننیام هیلوپو هب هسیلساب اب رغو الاعراقیج ندمو ر رم هکر دهلخربا|

 و هدرصم رابخا رولوا یهم هب هو دن هتیدمو هنسرف كن هيمو ر ن د قرط

 | لوتسم هكا مژاکا هک ولد يب هرکصندنک اله هنعارف ولم هکر دروطسم ||

 انس دنلحاسر كنابرد رایدلوپ سرد همو ردالب و ماشرااد يح رابدلوا ||
 || رقم یلک بارطضا یهدننسارا مو ر هل رصم بودیا نکمتن رفاک هدنلباقمو ا

 || یدیشلکهرب رب هدنا برغم یا رد هلمو ر رج یدیشلن.د نی رعلا عج هلع لواو یدیا |!

 || هک نو کره سد یدیا حس رف شب یرکی یلوطو حس رف جوا یضرع كلحوا |
 گض هد امز لاو زان بولوب داددزا هلت الع بر*۰ کید زدنا ع ولط شف

 | هرکص ندننامز لاوزاما ردرضخا عی راکدبد مور ی هک ی در ولکود همورآ |
 ۳ ندش وسه لرضخا یمههنلوط شذ وک ات تو دنآ دوع هلن اھھ دوسا ع 4

 اا دوسا رو ردبا صوغرضخا رصبویلشاب ندماشخا هرکص ندنا یدرولک اکا |

 دوسا رم ندنسو راب نود هو رولکود هک | لد هلبللا فصن یدرولوب داندزا
 | هرز وا لاونعوب ید رولوا ی اع هلد هس ع واط مضخا یو زولبفصوحع

 ]| زکدهرق (شطنرحماما) ید رولوبعوقو تا احوب هرک ترد هدزدنوکو هددهگ
 یرکدقازا اکا اتنامزق ردلصتماک ون گودر ید شط: هرم ردب راک دید ۱

 اأ رواوا قالطا ید سرا مو مو رع هشطنرمو رووا قال-طا

 || سی روشی راق هب هرنطنطسق جلخ بوتا ند_نکوای راد هلق رلادیلک زا
 || لاعشو هی یل نیک الوا بولوا دع هنفرط قرش ندنل اش كن هینطنطسق مح |

 ۱ هدعد هب وسهاص اف مش هدعب رد هدنس هلراقم نامرک یراص هک ونیش ندنسد رع|[

 || هرکصن دنا هجرک رراو هپ هنیدم مان موس هليا ليم هب رغ ندنسبلاهشكناو هن وزب رط
 || حلخ یکه دنت ایم بوشلفاب هنیربرب یلحاس كفرط یکیا ب ولوا راطز اغوب لوا
 ندنار راو هرهشرب م ات ناماسط « دنسنق مش رب لیعلخوپ و بوئود هی کد قازا



 ون وم و - و

+۰ 

 رب رجو ضبا رصق نکل رد شم زاب هیامان فنص رجب وب هديا جلا راصتخا
 یو دیا فنصیصوصخت مسا تباهن هد هسا ند دنه ر با یراهنب رق لبب اطر
 ۲ ردا رد نالوا لصتم هب هن طنط و ملخهک ( مور اما ) رد_شلوا مولعم

E?رامیح ند طرح رع رد یع هلا ی رلعسا ماش ی دوخاب و بردم رغ هد هعدق  

 ند هودعرو همنسندننام هګوطادتاراوا ندنسقرش كس ون اقوا یاب رد|[

 تولارعوا هیارضطخ هرب رح یکه دنس هللاقم هتسو هګوط يح ر راو هلدنارب

 هندو دح هبقیرفا بودیازوا ج هدعب رولک هپ هباج بوک ین اسم ابونج
 هلع ساو ملح ر ندنسال اس ا ھو ضد وط ندقشم طسو تعدو

 هسوس ه دم رارغوااک اردهدنس هأباقم كنس هر رح دلافص هک هر هرب رج مان هرصوق

 هپ رج بقعردوهب رح رب رج هدعب هیدسق افصان ردیارذکیب هیدهمندنابولک
 دودسح كالدبغ ردنا لاصتا هع سل: ارط ال یو اقرشمو هی هرب رح مان

 یب هقرب دالب لحاس هد عب هنانیلط اقرشوالامش بودباز وا_= ندهیقب رفا |
 دودح هکر ارعوا هب هبّقع قیح هیت سر لیج ندا هنانوا سآرلبح بوک

 ها هب هیزدتکسا تولوا ادم ا ونحو اھ رس هرگصندنا رد هبرصم راد

 هلرسیارب اس فتکن دلا ر دی رق هپ رغ هک ر راو هشیرع اقرمث هنيو هطایمد
 هی ادیص بقعرد هیاکعو هنیلتع تح هیهیرایسق دعب هی هقاب « دعب هن القسع
 هب ه فا ند هرع جد ل و رو رولوب لاصتا ها ٹکلد رهش مان توربب هدرا

 اإ ة سوط ر طنا ٠ دعب هماش سلبارط هحدرا هماشلا هلا هرکص هی هیلبج هدعب

 || ب هبلبج بوبا وا هب هبصق هبارخرپ ندنا ر وشدپ هسانیلب ؛دلبو هیفرصو
 باب الا « دعب روشی ریا هپ هبکحاطناو هب هیدیوس هرکص جد هی هیقدالو
 هدعب هسانن اب ندا ردینبیام یدودح كنمراو نیلسم هک رراو هن وردنکسا
 المش هرکص ندنارفا ور غوط هح اوس سوسرط ندنا هتم ابا الاعو ابر

 نامرق ندنا ردیا تلصاوم هکر ک بویلبا ز وا مرا دودح بولوا دم اب رغو

 || ناچلس دالب بوک ینلحاوس یلبا نیدیاو دیجو بودریص یی رافاط الو
 ل رکد هرق نعي كشط ص ندن سرق رش هینططسق اح هدعد هیاشاب

 ندتهج برغم بولوب دادتما مو ر یه دهب رولوب تبان بوراو هنیژاغوب
 كن هن طنط سو هکر ارعوا هب ارس د الب بو دربص لح اوس ناتسکنرف هونج

 وسخام دالب بودیا ن ابرج ندنسارا بونجو بو رغ هدعب ردعقاو هدنساب رع
 ندنکلا م كب هکلم هفو رعم هلما لوا نعت بوقیح هضیلسا دالب بوک

 ٭ هقدانب



4 
 || هلیاروب ( دج وادی اما ) را رولو افش ندنضم لس رارروتوا هنئسوا |
 أ رونو هدنوب ازاس رینع هدل صا ردراو هرب رج ز وب زوفط كب هدنساع ا

 || یک هی جت تان ابن ر اے هل وف رایضهب و ررکه لا هدا رد یو ریکی وک ج افا
 ا رلبضصعإ و رقبح « ارج هجو هلغلوا فبق> بو وق هدن امزین ایغط رم هدا ردرعق

 || یودتب هدا ردرعق ا ردراشعا طلغ ودردیل و ر كن هب رع واد و رہزھ

 | هد امزرپ ریصقتاریثکیاوم عي ريق جوب اما رد رولطسم هد هربتعم بت ڪڪ
 | هراب ردلوا هد راشاسط یکهداب رد لح اوس هک مدیا شمروکه دنراب اک نیفنصم تاق

 || ندنر اهزا یلهعارو وب سوخ كتخو ا طخ نیمزراو رآ سنجرب صوص

 || زرزود لسع معث هدنراف وغوف شاط هدلحاس هرزوا زکودیدو رارولآ لاب
 : | ها ردیو ر راپ و را هراب ضع ندم :طالت ر واوا ب بلاع ین ایلغ كن برد هک اتفو

 1 | یرلناقیح هلحاسردر رقەكود هکود ین دمجش هعطق لواأب ردو راکزور هی
3 

 أ اهکردو ملاغنط یدیا شازا وید رولوا صلاخربنع بوشود هنس هضق نیملاط

 1 ضعب و ردراو همان تدسا نم هل همش هد منع هک ارز ردثعلوا تیاصا هدنلقن

 اما ) ۳ و ااو نالوارونز هناخ لام ودنا

 ام هو هک اوک ندلریو ترهش : همان و ردلخاد هد دنه یابرد هک (فنص

 قلثالوط هلراکر اقح هقاو دلب : رقآ ندنفرط لامس ت لو ردلصتن

 ) | عیجو رددوجوم هدنلحاسس لیګ وب دوع ابرفک انلراو هدرازب هت هسلک مزال

 || هوفاقو ماو هسا بسبواوب ز وچو لفنرفو لدنصوروفاکو بیط یح هیو فا
 | رولت اص رونلا هلسرتفرعم كهاشداپ ندیا كلت یب ریارج رولوا ادی وه ندای ردوب
 || یلامودیاوعو نیارخ هلکنوب ردقوب یراتردق تبسن کوب تکولمیهدفارطا
 | هدنرلن امز ره یهاک رد هد رم وب ید ضیا رصققح ردقوترا ند هل ج

 | ضع ویدرد هد افو جر تراماو ر دربخ تمالسع نوی ریو رار ونی روک
 |اردراو هبیرغ تاقولخ هدنراغاط هکر د هد ی وب لساطرپ هرپزج زا ردیا ترمیم

 ینا وا شوکه رکنم تاوصاو كلدشدا یرادص یدو لبط ااد ندناابجو |

 رار دردنک اس هدنرب هک ییعب رد هدلابح لوا لأجد لعفلاد خ۴ زراضعب ردر رعم

 8 هد لح أس دوب ید یرهش هقارب ر دءانب ک١ ید یوفد و لوبط ؟هزاوآ

 نفر وکی ن اکس ہک الاح رد هسغیطل هنيدمرب ردشلپای ند مھم قاررو طاب
 || ندنراکب رو راحال-ءضمب رولیدشیایر هبیرغ یادصو یز اما
 || باک هک هیلوا نخ رل_ثلوب ضیا لالز رپ هدنس هحار و هدنمهطر وفاکر اش! اوص



 فص ی دب رواوا ینوز وا شراف نوا هکردراو قلاب هدناک شک ك وڪ
 رر وتب ررمض یلک ةن اوبح یو ذلک تسار بولوا یرا_ شید نیکسک نیکسک .
 هکروناوب قلابرب یتوزوا عارذ زویکیاو رولیدسرف هنعسا هدنح الطصاراد لوا

 یلابرب هدن دق عارذ یمیکیورابا قرغ ررپ ود هتبلابولاج یرایک هلیا نوری وق
 ١ یکن الغواممادوسور ر وغ وط یکناسنا هک نعپ ر نکب هناسقا هکرونلو جد

 یحاس اراک او ردایم ورد كی یتوزوا لر وب مالک ل صاح ررزمایسر واب

 یسهلج ردراویړیارج یرادقمشب نواوردلکد كيرد ردفسیراراکیهدنب رق
 |(ناعرع اما)ردهلااعو هب وراق وب هکالاحردشلزاهدنامرا ترک رزرو

 1 هپ اغا یک دنحاو ردشء ولب و ند راف یار د نامزرلا همت فاوم لوق لع ۱

 اضرف ردفوب تیاهن هنب ارغو بیا ردشملیف قیفحص یغودنلوب راوهش یو |
 رولوا راهش ولسق هدنر ود عارذ یرکیو رولوارات الیهدا ز ځد عارذ زوب
 ۱ |یربارج هرومیجدو رولک هروهط یرادطرع رادقم كب هدقدلر اب یتراف

 || نکل ردشل زاب یرامسا هدب لا راصتخا باک (دنکرهرحاما ) ردراو
 | هسخوب ردیعرب كرا رد ندیاقبس یرکذ نانلوا داره هلذماتلوا ناب یدودح |[

 || نیصرب بوالوا عبد هدب یدازارزوا دوب بویلوامولعم ردع مع
 || یدلوب نیعن یودیاروب زو د زای وب د نیص رع زب کی نعي یدلوا مولعمیکو دیا

 هلا یلاعحا ق علوا قالطا جا رهرګ هنس هعطق شر وک یک لصفنم ندا تماما[

 E AEE دن روک بسانم یت اب القتسم |!

 ردقوب تباسهنهنرباج كجو یدلبا قاسفتآ نیخر وم هنکودیا خوب ایرد
 | یس ه-قرا ر ولوا عارذزوبجوایئوزوا هکردراو لاب رپ هنمانردیع ندنی ا

 ۳ اص هرب رج ر اب ضعب ییحرتب تان ابن هدننسوا بونلق ارمطیک ضراطیسب |
 دیاری تن رارح كران لردیکر ار ر وکی رادن ماعط بوقا شد | ارقیج هنفسوا ||

 ۱ دم رد اعیج ییا روف نالو هدننسواردیک اە ےب یعق کی ز ر کا

 یمادص هد رجوی و رار ولوا هرزوا طایتحا يق نیسح المو راس ندا ضس

 |ارادوب ر دیا همقل رب یلیفیغو دلوب هدلحاس هکر ولوا را الی كان یهزو انس 0

 ن ر وکیخدرب رک لی ر ون ر وک« کر ہکر ونلوہ جد نالسی رب مان هسکلم هنب و
 نیغاب بوروشب رار ررردتا دیص ینا یهاک هلیا هل بح رب جز ز وام رع ءار وهظو ||
 اأ بونیدیا دعقمیسی رد رولوا هدای ز یراترس«طاسناو طاشن هدکد نروسرا ر دراقیج ||

 + هنئسوا



e تا 
 | رد هبعشر ند دنهیایرد ( مزاق اما ) رریدلب یفیدلوا لصاو هدنهمان| |
 | هدنسبقرش لحاس كنایردوب برغ دالب و هدنسبب ونج كن هشبحو رب رب دالب |
 ۲ لرو مزلقو ردع اش یودیا هدن س رع لحاسنع دالب هک دن ردقفاو 1

 | نوعرف ربع شوخ نیسخ روم ضع ورتا نا رد یمسا كن هصقرب هد حاس ||

 | دهاشمرمخرات [هدنتطاب و رهاظ هکر دبن الط سعر ءان اک | ردشلواقرغ هیایردوب
 || کیدیاراو مظع لبجرب هدنس هنروانع ضرا هلا رع وب هد_ہدقا نامز ردلکد ||

 : یزاغون لوا یر ند هعا اش ؛ا ولم ی دنا نام هناترح ۳ هن لحاس ۱

 | لاله یب هتک قوج ندنسادعا بودیا ارجا هنن اج نع یزاق ی بوس ک |[
 | داردو یدلوا تالامهعساو كلمرب بودانشعایضو ع اقب ها هدنلحاسو یدتبا |[

 || ررریدسلب وید یدلوب قفحیسلوا یلوتسم هراتیالو هه بوریدپاراسبک ||
 1 ردردان یس هنوکسمو یس هکو اسم نکل ردرفاو ی رباز ج یهدشخاد ل مو وا!

 | صوق هنس هصق هکرراو هیصف ب وشالوط ندنسهب ونج مزلق ع هص لا #
 || ندنکلام نادوس هکرولوا لصتم هتک اوس هدعب هباذیع هلب ونح هوا نها

 ]| هب هشیح لحاس ه دعب هلهد هری رج بو دک اب ونج هن ندنا ردهبصقر/ |
 || ندنا ردرپ یو دلوب تبان كمزلسقرهکرواوا یهننم هنیدمل جات بویارغوا

 || یهددناج یا هکر ریک هزاغوب راطرب بوراو هندعرب ندنا هب و رددنه رحم یسهنوا ||

 || ردردابتم لیا یا بدنلا بایرپسعم لواو ر د رداق هصبخنت یب رپ رپ تاقولخم |
 | هر عرب باقم بدنم لج هدعب رونی روک ندندع لاج بدنم لابح هک اریز |

 ۲ نم لح اوس بولوا دتم رم ندلح لوا هنيو ردهدنا یس هعل ندع هکرولیرک
 : لامس هدا دو دود هکر واوا یهتنم ةبوقعت نب ییحات بودیا روا

 || لر صم لها هکرولوا یهتنع ه هفح هلباریس یورج ندنا رراو هب هدج بواوا دت
 ا یدم رک بویارغوا هنلحاس مب بولوا دنع هپ رغ الامس هنپ ندنا ردي اقیم

 | ردا لاصتا همزلف الا_ شو هروط بونود هدعب رولو لوصو هی هب او ر وشالوط

 || قیام ارج رد صقاو هدنفرط هلباو هکر دراو یخد ېچ رپ هدنتیب مصر هلباروطنکل
 ریعیملش ال وط هلرا هفاسه دعب هک ارز ردعیاش وید تب رقت ی دید ارپ و بب رق

 || فوشکمروط ه د: هلا مش تهج شن هدیامزع هزاج اضرف نل راو رصمراد |
 ارم ویو ر دشعا هطاحا رحم نس هغ تاهج هک الاح بونیر وکی نع هیر و

 || یی ام ل یم شت بولوپ تعسو اق رشو ابونج هرکصندکد ےک یریصق مزاق
 || ندا كمزلق رڪ و ردشمل تة لدن ه هعمسلم "هکر لوایح ردر رقمیسلوا

 صحت تک



 را عا هب رلکدشا E كنا 61 راشهروک نتعاحض"و :

 شرب ويزود یانو قوا ءرانا جد لوا رلشلیا ناسحاو مانا هاو رلشما
 سالاطتسرا نشر یکحشاوابس ها رات صف هدنرافدلوا لبا 2م هدرخآ تقو 0

 0 هدنن رف رم م لیت ب ولوا مج هدر رب لس ره ندن راد ناسارخ یب ارع ناغیع

 ! ) سراف اما ) ر دل لد هتفگ کب هصف و یکو دیدرارد رک هکر هلموقر ۱

 هو سرش مان مت نا مو + ر ولوا ادب ندنسلایم لد_:ه رع هکر دان رد ربا

 ر ناعع رهش هک اما ر ولوا اد وهیک ناسهدندنعینم تك _سراف رم ند فرط ۱

 8 یکتا هدن زاف و هک یتعد هدنن اهد هلن بونیر وک ندنتهح رغ لر وق سهر

 هرفتس ندنار راوی ورهم ندناداع هلا لح اس ناعبولوا 0 و هدور رولوا ۳ ۱

 هرهلا فیس یهدنلحاسسرافدالب ندنابوشد ربا هيب ایخ بونازوابونج بوک ||
 ۲ | ید ندناهب ههفن ره لالتو زو امو هی دم طةنم لاح ندنا هفاربس ندنسقرش كاا

 دیس هضرف كنامرک هکر واوب لوصو هزمره بوشالوط هاب صحت
 : E هر هصقو نارد اسا تواوا دت ندنتهج> قرشم اب ونح هدعا :

 هنسحجوا روغ های رب و ریسک هنب . رب هک هلارح هراب چوآ ماتر و درد یه د سراف رګ م :

 یلک هک | ی هکر د راو aS راردیا لری! نسر خو تعوم 0

 | لرص وب و رولوا قرغ بوبر وق یس هکد كنالواراتفرک ر ریو بارطضا ||
 نوارح ءام بولوا ررقم رزجو دم هرکی کیا یر وشآ ههکرب نوکرب هدنسبقرش ||
 || هديا هجرت هللا هجریرو رسانالوم رولوب ناصقنو دادزا یرادقم عارذ ||

 روضح كرل ردح سو هیلع هللا لص هللا یلاوحارزجو دم

 | نم نوکیف ها هلجر عضب رابه لک لا كلانا ۶ شلوارک ذ هدنراف شا

 هراس هکی هی راندر وب فیش تیدح ر را هنم نوکف عج رب م دملا كلد||
 یلاحر زج هدقدراقیح رولوا دم هلدقوص نغادآ ها رد كلم نالوا لکو م ۰

 ]| دیا علاراصتخا باک اما رد ثمزاب ویدراید روبط هتماینیس رولوبررقم
 | کرد وب یجا ااف ردشل زاب هنبص رح باد رکی هدننیبامریوغو ریسک لابج ||

 هر زک د یرع ق وج یفانم تکراسسراف یابرد هصلا *۴ هلوا هدسراف رانا

 جا عارذ ناسکسا و شعب یکلنیرد حب نع یو یسوقروق طالت هرو ک |
 || راوهشرد نالو هدنوب و ریدر دلیم ز ویکیا ك چ وا نوایزوا اما رد راو 1

 وید زاعاوب هدرا مغ رانبدو مسو دیدح نداعمو رادقم نارکر هاوحصءب و
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 لوا هدن امزرپ رد هداب ردوب هز " رب زج ردوا مبعت نونحم حوم هجوم

 هی هر رج لو | بولنروق هلیا ی سهراپ هتحترب رج ان ندنراا شلوا ق رغ یکرب هدیلاوح
 اا سي شع رکوا یرللد بوروط هدنرا ا راک زو ر هم شلوبلوصو

 | کو کب بو نوک دلبرب هرجانرا_ثاشاب ہا قلخ هب رج لوا توکرب
 نالوا قارحا لب اق هلسفلوا هدنسارو تم“ كنهطارغوطرب هدسایزوئوا
 نداری هک انفو را-ثنک بوجوک هلرابک راشعدردیا لکر فای یر نسل
 تان ابنو ی روا هلمج بولک هیدطا بوجوک راشمر وکیتغودلوا لئاز هلزدلب لوا
 || هرب زج یخدربراشلوا نک یباسرارقرب بونپ اب هنی بولوپ شما ی رر اضشاو
 | هلا هک رولبدیشبا یرادص كنقلخو ر وم یر وشراچ هکر دراو اضوض
 || نقوطیرررض هرفاسمنکلو زغروکر ودنک هک الاح رونب روکی رلموم نانا
 || ناروتوا هدشسوا رولیز ودرادعقم ندنسب رد رولوا نال شن شوخرب هدنآو
 | د ونلوا لة یغودنلوب هدن راني رخ نیطالسصهب و رولیر وق ندنضمملس
 || ر واوا ررقم توهش د ایدزاو طاشنو ت وق هدنرلکدن روس یتغای كنالبب لواو
 || ردردانو دعیس هوبملباق هلک ااما ردرفاویرهرب زجولجاغناو ول هشېم که چ رکا
 | عافتنا ندرانا قلخ رد هنیرپ راد هویم تخرد یراج اغا سون او لدنص تیاهن
 هدحز رح هنب و رولوا لصاح یجدربنع هدنریارح صعب و ردرا عار هب هب وند
 ِ باک ی احسا نر بوعد ردپ رلح اغا دوع هل یراحشا هک ردراو دوم "رب رج :

 | بودل ەزاپ یسک كنيرب ند_نقلخ هیمور هکر دٹمزابی اکحوب هدناعزارابخا

 ا هک وفر ولز وکر رب یژ کک ا ولب وب شراق ررپ شمراو هنب رب ندریازرج لوا

 || كناراشعلبا هنی راهاشداپ بوت وط یصنحش لوا راشءا نکاس هد هرب رج لوا

 | هدقدقرج بول هراپ رلشع وق هسفقرب قحراشعا سبح نامز هجا هللا ییا
 || نیکودلک بونل هراپ یسکراشمروص وید ؛لدلک هبن هپ هرپ رج وب بولوب ناججرترب
 | ثعاب شلوا ادپ بارطضار هدنراسجا نوکر, راشمجا سبح ترا كلب
 | یرهمشاوص هل-ءزب بولک هرکرب دلیپ رد راو زمنتشد یوق مز هدکدیدردب
 | یدعسو ردن دنترکیتابراګع كرلنا بیس هغلوا ول ز وکر زیر کا رد رقم

 | قجرفص نااپ بو دح یبناهک ان ہدنراقداوا رضاح وید ردی رانامز كج هلک
 اینک ۱ شل زوس هن دصةیرزوک كفولخوا یربرهو شلوا اد یراشوف
 ۱ هتسیا رفاتسم راشبر وکو ید نوسء را-فح یزمزوکر اشهلفاص بوجاق

 || تالص کوب ر لنا سابق ناله بو ریقیس هجن كن اغ رم لوا شا ایاموجربهنلا
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 هژباراذک برد شكو راک زور قفاوم زدن کو ہے ےک یآ ی کیا هکر دراو ید

 ویدرد هد دامن كنا قاو او هب زجو راریدرد_لکدنک# كمل هس رو
 هدنناذ دح رارا بوس نغودلوا ل صاح هدنآ نارزیخو انحیح رارریوربخ

 رولوا یرافارب یصب یراکنژ و یب وب عارذزوب هکر دیعا كحافارب قاو قاو

 با قیع یراقلوقو یززوسکو یزغآو ینروب بوتیب یکی ئاب مدآیس هویم اما
 اد یس ادص قاو یناو ندر هویم لوا بولیک | یرللاد هصک دسالی رولیص

 هشیپ نازا # رینداب یکی یدیزو هک انوج ( تیب ) ردشلنید هلبس لوا رولو
 زوب ترد ین وزوا هکروسلوا قلابرب مان لاولا هدرادلواو غ ریضسر قساخرب

 ر رض هناسنایب و هک قرغ یرا کب ودیا نایفط هک نخ رونلوب عارذ

 هکرابا طلسم ین*اب ینوزوا عارذ رب اکا العولج قح هسلشاب هکمروت
 ررر وق ندن ر رض یرلن اسم بودیا لاله یروف رریک هنیغالوقرراو

 رلیهام ردیا ناربط بوحآ دانقیکر ویطو رواوا رلقلاب هدنن ر وص ناسنا هو

 راشن آ هليا هک هکرولوایخد قاب ولز وني وب رش یکبا یک ناطرسو روناو
 رولوا هنسایکلردرپ هدنس هقرا هکر ون ر وکر الاب رو دم مان حص م كلذکر جاص

 كنسېضەب و رولیق لاله بولاج هلبا یز ون وب لوا یکم یھی دلوا لباسم
 هکرد راوقلابرب مان سته ر واوا قارب و كنر درز یکن ولا صلاخ یزونیو
 یرادقم عارذ یرکب یس هتوا ندنا ر در ودمیک رس لد هتسکوک ندنشاب

 ردن ایاع یراقادایک راشنم نانسایح ردررقم یکودیآ هبش هنعور وق نالی

 رد اح: "دم هلنعاس هسلاحییکره هلبایعو رب وقو نامرد هر درد عیج ی

 رگ ید ید ارب هک (دنهرحم اما )رونلوب یخدربنع هدنن رف كغلابوب هکرولوا هاک
 یسد رغو نر رق هدنه دالب داوس یسلاعشو هنبص دالب یسقرش ردرضخا
 هر رج هلدادتما بولوا نیب رود لومع مولعمان یسیب ونج اما نیهر هنی راکلمنع
 ریارج زوییدپ ك هدنبص رګ قصالم کوب و دنهرګو ررغوا هب دنارس
 یریغ ندراپوب رولیریو ربخوید رد هروفوم یناکس كنس هری زج رهو هر ومد
 یابرد هلم ابو رونلبقنابب ویدرد هر وصحری-غو هدودعمان ځد یس هبارخ ریازج
 جزرح هل فلوا هدن سی ونج یراتکلم جز رد عز رګ یخدیعسار لدن
 باری خیس هفلط لر وب جھ ردلصتم هطیعرم یسودنک ردثلعند|
 راک ک هک اماردقوب هد نکدرب بیام یاهزاوا نیکمه» یکی سادصیمط الو

 هلوقم لو اویدزم هب ر وب بک | م هدا ردلوا زکره هسخوب نمهلن اح یوقهد هکد
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 ردلصتم هیاوت سا طخ یس هد ونجو هقرش د البینارطا كنیم رحم هل او

 ارد هر زوا اوتسا طخ یسیضعب هکر دراو راهتیدمو هرب زج هخه هسیا هدنسبیع
 یهدنسامیرلتکلع دنهونیصیاب رد وب هتمااو ردلئام هنس ونج ك طخ یسهجنو |

 || هدنانرطعیعد یو دیا دوعو ند هم لابج لوا هکرراو هن راغاط نورهاق
 || كىم هدربارج یکه دارد وب و ردر رقمکودیا دودعم ندن راجا كب ۱ دوعنالوا

 | رانا ض عبو رونلوب كسم هدنکب وکی ؟یسیدکت سم هکرول وا یناعص

 || دوناوا ل ةنران وپ ضایب هدنس هثج یرذصوصو رولوا اسم هلاغیسجت
 رولوا زیطوط «ایسو یراصو یزهرقو لی و قآ یدنریارج ضع و
 || تاقولحمیشحو سنج رب باشم همدآ ی هتیو ر ولوا دیقم هلبا درلقت هنکیدتشا

 هار هنبو رروب وط نت راق هلبایس هویم بودیا ناربط هجاغا تدحاغا رولوا ||
 زا یرادانق لد هنغو رب وق ندنغالوق اما ردفوب ی وت هکرولوا رلبدک سل دانق هدنت نیا |

 رهط ضا هدننول یزم رق روناوپ یرایک عاط هدنتةلخرغص هی و ردر رقما
 || یکه لرب ی رفصوصو یلبف هکردراوران البب وی هدنراغاط هنب و رولوا نی رم هلی
 هشاطر دوخا هحاغار هرکص ندنرل.هدنوب یح ردرادوراد مولعم یرلفدوب

 || سنجر هدارد و و زر رف یی رکک كناوسیح یکه دنن رو هل فععص رال وط| |

 : یرلنا ارد جاوما هکرولوا هاک روثب روت توت کر اب اق ال وط رولوارافلا ۱

 ۱ روقیلا نوار هدروروف ر ترول" > ی وصهدس ءب ران | هراک

 یدانق هرکصتد هلوا اما رولوا ترطضم هرز وا یراق ل د هرا من فص: واا

 | هد اوه زمرک هر رەق بواوا قلاب قدرا رولیف نارب-ط یکحراشوق بوش
 | هکردراوهرب نجر مان هری رس هد بل اوح لواو زاوا رود ندراشوق نالوا نارپ
 هداترد نابم هسا تک ع هنسف مسدالب كح كلم ند هر رح لوا رابکض عب

 | نانلوا رک ذو رد هربسم تالنوکروایریازج هکرولک لالو لابج ضعب هتسوشراق |[

 | بناج رولیراو هنب رهشرب كيج ن دنرب ره هکردراو باوبا هن هدلابج |
 || ندیامنع هنس هب ونج هل اما ر اغوا هراغاسطوا هبلاندیا دصق هنسیقرش ||

 || زویکیاهدنب رق هکر دراو لابج یکی مان رپ وغریسک هدنیص رح هنب نمارغوا هلابچ لوا
 هکردراو یمهنوکسمرارج هداز ندزوب حواو رونلویرل لا هدابز یدو شراق
 را رح لواورونا و رهاوج هد :سضعا ور ر هقیحرم: یناکسو یربتنوتلا هدنسدضح)

 ۳ یدر لب ig سا بحاص 792 9 ردبا
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 هکدانسار یتارق بحصر هل رلسح المی اب حول یر ند رانشود هبا د رڪ

 ردنا ن رمس نیصرح اق افتا یدیااشانو یعا هک الاح یدیا اتمه ی هدنتف

 یرلشادلوب ر اس هکدنحره ردک هدردنا راځ دارلن سر نلاق رفاو هنس هیفس
 باوج الصا رایدلب وسوید ردعفان كاکوب عاتمرپ هنیرب رانافرواوب رار دیا عن
 ضع! و نکرد ےک هنیرللوب نوکر هدعب لکچ ندنس هقال_«راز ال ر مر و

 اا در وص هرلن استشکرت اسیعا حالم نکردیا رذک ندن ارکی ب ناع كار طخو فوحم

 دقاسم زرابا رظن هناع هل هدرانارلبا لاوئسوید یراو هنس رونب روک چه
 هن رازوکكن اعا صتنامهزرلب وس ه درون ر وکراشوق هج هرقرفاو ندهدیعب
 مقاولا یف رولوا راه یدابرفو هلان ید ردباد رکن کک ودروکلوا ر ولواراط مع

 رکم یرلقدن اصراشوق راردیا لاصتا هرو رضااب بو راو هلبا قفاومان راک زور

 یرلحالم که دنا شلواراتفرک هبادرک نایم هل راک زو ر هک شءارلیک ہ راپ هح
 دت هتک یس دو شلواالتسم هاد رودرا هنکت تولب ر ندملحایرلیط و و

 سر شلوا ناش رپ هلی یرلخم# بواپ رق یرلبا ندراک زور تدش شارپ
 رلدارغیک هشال هنرلح الم هک اب وک یدشود هبا درک لوا هلبا یسک کدی ا

 فصذرکا یدابا باطخ هرات یهدقروز لوایعاروک ذم هد هب یدشوا

 ند البوب یزسزکسردیا لع هلمزوس مسرید هن رهو نکسمررپ و اکب یزکلام
 هح بوشود هنغایا وید ةعاطو اعم یشکره سد یدلیوسوید هديا صالخ
 یدردلوط هلنعور یی هشدش لوب یکبا لوا حالم در م رج الق رادار تم

 راضحا لوا بقعرد ی دکح تف ایض تبعت ثعاب هتسعیجچ را قلاب هن اک
 ید یی رلحوار رب و رلیدتادنب كح هنس هغسی رلج وار رپ لرلن امر یکو دتا
 نغوردک مدنامه یدت | هيا برد بویلغب ند راهشال دیدق یهدرا یک نودلوا
 رابدن ون بو رک هر وخ س هڼاد رر راد ر وکی رلنا را هلاب نشوا هني را ھه ٹبش

 ندیشا ا رلیدکو د رالبطورلسوک ندربرب هنیفغس ناکس یدلبا سا یعا ربپ هب
 ولتوقر رک هنس هنکن هدیفس هنو ربا ناج هرمذط ندیادرک افرح رلقلاب

 هرنط ندیادرکی اعا ر وز هار وز توق رابدنکح هک هلبارطضا لوا رلقلا

 بور وکی یغودانروف یکره یدرسا هدش)دا مهسایراراک زور رابدرفیح
 (هتشذل )راب دتبا ضعهن روض هلیارطاخ ببطی راکمام فصارایدشبا رکش
 ۶# اناهه ند هطرو وا یدانر وف # ۹۴ ی۴ ادع یدتبا شیا هدیداب #

 # لوی رب هنا فرط ید_اوب *# ۶# لوا بودیا نظ بارم ییادرک 8
 ۶ نيد نص یداوا تلاوما # © نی لح یدتا کا را #

 < هلطابو
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 یراعاقتنایدعء ندخل بجا الصارابدتسا كم نددی- 3 مل لوا هک هدجاتحا

 هرومعرب هک ات ریدتک یجدنوکيکيا نوا هلی و یدلوالباق هوجولانم هجوب
 هویش بح اص هلل اج دارفا یناوسنو زاردو نوللا رفشا یلاجر رلیدتن هی هری رج
 یترایک كرانوب لاج لا یف زا تما ابو رسو هک بوک ینوزومدق كغ رب رهو زانو
 | هني را رهش نالوا لام الام هلناکس یک ایر د بوتوط نب رودنک رایدننا هطاحا

 هنب راها شداپ هلن اجج رت وکی ب درد رلبدتیا سدح هریرب مامت نوک چ وا رلبدتلبا
 یب راکدلک هريس یا دلرح وب و نڪو ريا راپکرانوب رلیدلبا لاوح ا ضرع

 ید روطیدلاص نشاب ویدر شتاب هاوه رلوایدلوکر فاو هرب زج كلمرابدلب وس

 هلرا ېک افس مدشود هپادوسوب هلن ردق هوب نب بو دیا باطخ هن ران اجرت هدهد
 رابدلبا تشک ز دن وکه یکی آر لیا ز قشکل وا مدردنوکر امدآ مدقمو دحم همن
 لسصاو هزپ لی الب كيي رایدن ود هم اف الب هن رایدنب هال یی هلترفاسم هک ی تح
 قفاومیدنوط شوخ یرلنا ر درا رغ هکرلیدر وکه رکص ند_ایصفتوپ رابدلوا
 یرانوب بوری و هی راکدپ یرلیک بویلغب نر راز وکو نیرالا هدکدساراک زور
 هلح اسیر هرکص ندن راکدنکر ااو لیللابرانوک دا یدردنوک هدف ط هنوشا

 یگالاک بی رغلا ایرغ لوا هک اتقو رایدنکب وغارپ هدنا یرار وب رلیدلک
 ان یب راکو دیا قدصام هنموهفم ایصب ناکولو ا وک لهجو یکیایتساوعت
 رفاو بودبا دا رف رلید لوا اوج ییراصالخ هليا یعام-ا یس هزاوآ ناسناو
 نی راز وکو ن, رللا كرانوب یدشنب یس هجن كنموق هی زج لوا هک ات رایدرغاج
 را تن نوا هلا را ودنک الاحرایدلکد اما ن راماجت اریسو راید زوح

 لصاو هني رلنطو هلیاالب كېپ رادنمدرد لوا هدب رابدلبوسیکو دیا هفاسقلیآرب
 هد هنوشارهش ن الا لا یدلوالصاح یپ یرلتفشوو تجز هو رایدلوا
 وید نح ایس *راح هس ایر هل ردروک دم یرلماحارس هدنرابد ترذعو

 ارد هت اکشم هلی اف هرفاو هپارخو هیماع ارج هدسون ایقو یب هصقلا ردروهشم
 مظمرحم هکر ولی ربا ند دوسا رحب ( نیصلایماما ) ردقج هلوا روک ذم هدنلحم

 بادرک ردراو هری رج ز وب رکس كی یکیا نوا هدای ر د و و ردي رلکدید قفز
 |نادرکرب ریه دمت ىل وه نام لا دهحو رد هداب ردوب یسبرب كشش ی راک دید

 هدراب رد لوب لوا هک عب رد ه دنس اب ردس راف ید یر ورد هدن رکددنهید

 هنا رلبا تکرح یک اد ر ود رنودیبکن مرکد لصتم یی وص هکر دراو لحتررب
 | یک هدنبصرح کر واوا (تیاکحو)رابا عادو هیلکساب هنساقب تمالسراک نشود |



 < رم
 || ئا هدنا ردایدو ناجرج رح یرلکدید ززح رم نکل رول الوم نت که حرک |

 | که جرک ا (یفز دوسارحماما)ردطسمغیودیاراو تعسو هر زوا یتبدنلوا ناب |
 يجاس كلاسلا عضوا نکل ردشلزاب یکرب ہدرلب اک ضع هلغلو | لصتم هطبح ر 2

 E كیا برد وب هدس اهل اراصتخا باک ردخابا رک ذلابدار ا

 0 ضرب لوا ردراو هضف علف نجا ردسقوب یرهطا روم هلمدآی
 رد هدیتفز رګ هی اوب رد هد رحم لوا هک ارز ردب مغ كنصح ٌهحاق

 رارحاما ) ردمعحم هلب وا شعو ک ید ند هضف علق هس رووا عج ریت هجا

 ۱ ندذحخ ام یلوا هکر دقبع یاب ردرب مقاوهدذس رع دور E اقوا

 كسلدنا هدصب رفا بودیا ادیب تعسو رادقمرب هج راو هيرا بج هلبا هقیاضم
 | ندزکد لوا هکر دیک لد هضب رع رر بوک ییهبمو ر هلام ندنسبب رغ لحاس
 ندرکد لوا كلر ورم لبد ر رحم مو ررحت نح رولوا ادب اب رد هم

 ||قح رولوا ادب رزجو دم هرککیاز دن وکو هک درک لواو رولوب راشن
 ادال رګ زب بودنا قیمح هدق E هه ر باک مالالا هيله سیردا

 ۳ رام ررحو دم رکو درو کا اغ ET یس رع سادنا قەل

 ۱ تعاسیلا مدت رربا هتا_من هجراو ةع ماترا شاب ند ثلا تعاس

 رد رلشمروب رواوا ررقمر جو دمرب هد هکر هدن وک هل رطو ردیا ادیرزج
 || كننولییشخو فوخ ترفو و یکی اوما هکر دای ردرپ سون ایقوا رحت هصتلا ٭

 ۲۱ ردعن هی رف ایس ارلبک هناوح لوای وعصو تد كنمط الت یت راغمو ردک

 0 ۱ هدنيا#لا دف كربسا نبا ان الومو هدکلاسلا حطوا باک اریز
 | | ھاو رابدپاب قروزر هن کش زکس ماعا ءاباندنفلخ هنوشارهش (تباکح )
 | هلبا یرب ربورلیدتیاتع عويد ېم هراو لد هننیاهن لر وب بودلکوب هداوزو داز
 | ر ەر وکق یا رغو بیات رل هراو هتسا پت ات هکرلیدبا نیم و دنکوسو نیتم دهع
 || رایدنک بودیالکوت هیادخراب س راهتسوکت بغر هننوعضم دجحا دوعلا هدعب
 || رلیدت هجطعرح رپ هک ان رلیدب روب هلباراک زور قفاوم ز ور نابشنوکر نوا

 || نوچ یکتهن نی رق هتبشخو فوخ شب وشن لو نیکی یباوماو نیکرج یسوقق
 || هءانغا یلحاوس رلبد راو هبهر زجر امدعب قئرا ند روصنیم هب رغسوخوو
 جاق رپ سد ناشن یی ان اوبخر اسو ناهن یرامدآ اما رابدلوب ولطد وط

 ی رلتسسوپ و رایدتیا راخدا را هم ردص» رفاو بویلزوط بول زافوب رلیدنوط
 تقورلیدتکهنسار وام بولیکح هدسعب راید ردلوط هلبالالز بآ بودیا رامولط

 ۹ هک هدحاتحا ¢



{N} 
 هل وا لح یلکشمیحد هدنا لوا هک ات هنیدیا مولعم نی اېن كملظم رح هکیدندبا

 كسنج ره ندنروعو را هنجما ید ان وط یکړ هلبا هداو زوداز قالب یکبا مریالق
 یدردنوکی رانوپهلبا هفیطل دعاوم هجن یدیوق مدآ رفاو ندنرا درگ

 رلبدتبا تعداتم هنن صا lS یدلبارعاوید رم ەد نارا ي غل

 تاقولختو ندراک الصا رایدتک نبلطیلحاس نظم رحم لب ربزدنوکو هک
 سار یدلوا ررقم هک یراتدوع هرخالاب راددمروک هننرپ جھ ندرامثیب
 یدلبا مادقا هنن هک دیار و دز و هنود هلبارمخرمس>رب هکیالوپ نیحالم

 یکریول# هل-قولحتیکز ودنکهدان رد یور یدلوا مامن ید یا لوا هک اتقو
 بولوا بلاغ قلخ یسک كزدنک سا رایدتبا كنج هلبا ی ررب ر ۰ یدلوب روهظ
 هد وقرایضمت رابدروتک هردنکسا هلیا صاه ڈا یک: دنیا راردلایب هتیمسلوا

 نکل رایدشرودهغلاربغ ندنسهتوا ار وارلبدشلوب هنب رارب رب خصل ایی رطب
 ی دق لاردا ینمالکو ناسل كرانارلنوب هنو یدلب نمالک كرلنوب رانا هن

 رایدنود بولا مدآرب هنیری و رايدر و تر وعرب هرلنا وید م هراو هلتمالعرپ هسا لاح هن
 هضرع ی ولخت لوا بودیا نایب لاح عقاو ریدلک هک ردنکسا هلیاراکز و ر رو رم

 ك صذ لوا هلةیرطر چیه یدلبا لمأترفاو هلی القع ءامکح هدبابوپ رلیدلبف
 هرکصن دکد لک هدوحو یدنزرف رلددرب و تروعرب اک ا تفاع یدملوامهفیالک

 یدلوا دنج را هلة طن تيرم دلو لوا هک ان رایدلیف هیت هدرپ رپ هلیساباب بو ریآ
 هک اب یدلوا دنمر هلا رادتفا هاب یردام یهو یت اس یردب ها دخ تمکح

 یدبا ند هقناط هن کروص هک ناب یدن رونک هنر وضحیدلوو یدلاو ردنکسا

 یدیا زرزک هدا رد یور هک یدیانامز راد-عغو یدرولک نده هبا یک ل واو
 باوج هرزوا یصوصح ناسل یدروص ییارج اموی هنر دپ هک دنز رف

 یترنکكنبرکشلو یتردق ؛لرمهاشداپ هک قول رب هدنریارج ظهر زب بوری و
 یکیارب هک ی دیا شمردنوکیزب هلبا یکرب سب رد هداب ز ندتکلمو كلم نانی روکوپ
 مولعم رد_یمراو تاقولخیجد هدنن اح یر كن سارد ر لوا زو هک لس

 هرکی شک زس جاك دتیا تشک هکهدابز ن دلی زو هسالباربسخ بوی دیا
 لوا مرجالف یدلوال فا ییارجاموب هردنکساخد لباق دنزرف یدید ادب
 رابدشلغا فاو ےٹلا فیطا نافوسلیف یک دنفب رش ساحو محم نارق بحاص
 ار الوم الذ عم رلد ليو بعل هنتبطعو ترد لاک كنلاعاو هت اع یح

 رد ڈمزاب ود ی دلوا عقاو هدززح رح یی هی اکحوپ ۰ دن اعلا دف رثا نیا

| 



A1 F% 

 مالساا هيلع ىلا سب ردا ایدنالا یک وید ر دشعا ریغت تلخ تولواندتهح

 تاطبح رع هک مد ر دلتا نار ہ دپاک مان قاقالا قارمحایف ق ات شمل ا مهر

 راو لیاو هی رک یسهحار و ر دکمو ظیلغ ییوص بولند تفز رګ هنسیفرش
 هدنناذ دح ردشمردلس ییکودنار رض نیع هن اقولحم عیجیلامعتس او رقم یلط

 ۱| یخ كن هعللا هلع سالبا ردک ظ٥ یحم وب تالط نالوا باع هت اح بآ
 || زر رووکینا هکر ولوا هاک تن رافعو سیلاب یدک ناس رذ هد هر رز هدنآ

 صوصخت ید هدرب رجرب و ردیا عضو هسّرسا هب هر زج ییتفره «دیلاوحلوا
 ۲ بو روا هد و دیق هدنآ یرلتب رفعونج نیا تعاطا هنا هکر دراو ینادنز

 ]| درابمو یلکبه دودولا هلا تاولصاماع دوادننایلس ترضحو ر دبآاس دح
 ۱ رهو رح ضعب و ردشوق هدنرب برگر صقر, هدنرپ ندر رج لوا هنن یدسح

 یررکخ او یرهراب شت نشود هدنا تح ر غاب شذ آ ندکوکل صتم هنلسوا هکر دراو
 هلوکه لوک هد طبخ عرب نحو وا تک حط هنبال رولفب یرادقم عارززو

 ندمدآ ی یسهل-ج ردقوح ىق تاقولخم ر وصلا هعونتمو ل اکشالا هم
 || هکرولوا هاک رار زکر ردیافاوط لصتم هدنز وب اب رد هکاضرف ردرللکد

 هدطیعرح و رار واوا زغروکب وت اب هن رولوارهاظهدن وب ابرد هل هليا یرارهش
 مسلط هکردرةصا یرب هکر دراو مسا طم رانم چ وا ندنرانآ یرمجرانلاوذ ههربا

 (٤ ان مص ردیارمر ود كود كنک هن واندلحم و هن اکر انا تراشا هلا لا یلکشنم
 ا تعاشا نعنموند نسردیکهدنفهناک رولیفتراشا بوریدلاقنی رالا دکردرضخ ا

 || دوب ر دنروصربواجاصقجرروف هکرد دوسا منصمسلطیمجوا رولیق
 || ینزمر نسرولوا قرع اما نسرد_کهنوا ندنوب هناک ررتسوک ی مسرب هلبایغامرپ
 | ةدیسل یرطارانلاوذ دهرا هعنصام اذه )هدنردص كملطوب و رولیق تراشا

 | قوم هاش فیصو نب هارب ان الوم لیصفتوپ رد ثمل زاب ( املا اب رقت سعشلا
 || ندندالوادنب وید ثروم6یرالیم لوا رد نایب بولی اب هد الا باک
 | تكطبحرح هلا و ردلکد جیم هجریدقتوب یرازوس "لرلنید یدپاربک !سوس
 سر تسد هج ندنس هرمز نيحابسو نیحایس زب ناجمع خاش هدنرارپ ضعب
 ناب یاوحا یعيدغوب دح هنيا منو هنئعسو كطیحرح اما رد ا عج بولوپ

 نا انالوم نیخرولا ہد ۴ ےک نيدلا صم انالوم نلوم نام لا هفت هاو رو
 نین رقلاوذ ردنکسا نیقفاح ناقاح هکر دشمزاب هللقن ه دنراخ را یدر و ناو رثا

 | دارم هدق دراو هنلحاوس طیحترص بودیا نیسقشلا نیبام عج هلتحایسقب رط

 < هکیدندیا ۱

۹ 



 یی
 | یک یکلرکدولکق یبسهثج بولو ایا یرکب ویانا قرق كنررپ ره رولنیداپله> ۱

 رونلوب قحا تروعر هدرا كنو هکر دراوهرب رج رارر وب هنود هو د نځل وا روما ۱

 نیک تب ره سلو ی رغر هکر دراو هرب رج رارون اللوقیفا یسهلج دعروداوا 1

 یا ان را رازغوب بو ریدزک هلکلتودو ف د هرکص ندلیرب زرونیدیا دوس
 ردرادمد ْيلخ هکردراوهربنج زرولوا قم هنمودق ید كب رغرب رروشاوا ا

 یرلنز زملعص یررا هکر دراو هری زج ردهراکشآ یکی نب رب وق یک یرافری وف ]
 امي واح عال اه وار ىلع ؛دهعاا ندلواقرف ندکسلم هللاج و نسح یرفنابدصو

 برغم دالب هکرولنیدسوناسبفوا یع هنس رف بناج تطبحم یجب لصاحخلاو
 رع تادل اخرا رح یح رد عب اش یسهیلاخ ریارجح تزکو مقاو ہدلخا ےیل وا |[

 | لحاوس یهدبرفم یا مقا دادتمالا هسهج نم ردعب ات هنیدح یوناقوا ||

 لنکل اسم نادوس هلب رفم تعسو داوس یلعنم هنسهیرب هرن رب اب ونجو دالب |
 دین هبارخو هرو روشلوطسونابفوا ی فارطا دابآ راد یهدنفارطا |
 رخ اقرش بودیازواسح نداوتسا طخ ن دتهج بونجح بوک ندزر |
 ردیلابج رخ لوا یعبنم لرصم لب هکر وشلوا هلحاوس یهدتسار وام كنب راغاط |!
 * تارا کہ دن درا كعتز دالب روم تولوا د چ ن دتفرط قم و

 ورغوط هنلاعش ندنسیفرش كنبص هنب و رولوا لصتم هدنهو نیص عات ندهبارخ |!
 هوا ندنا رونابط هجوج امو جوج اب دات بوپارغوا هنسب رغ بؤ ازوا |

 بوشالوط تراهن ليف ناب رد هاهجو هن یمهبارخو تراع هملب یلاوحا كتالوا

 . رراو هسور دالب بوقآ هلیابم هنلاص بونازوا ن دّثهج برغم رولک هنب
 ندسنفرط یسب رغ بودیا رود یضرا طسبسب اب ونجو ابرضم بوک ید یا
 اما رولوا لصتم هی هیسور دالب ب ویارغوا هنراتکلم رامشب هلت ما
 رذک « دنس هنر وا كنسیکبا هسا دنا رع بوک مور دالب هلیدادنما سون
 ندنس رغسلدنا هو رولوالخاد هنکلاعیادنا ندلحاوس لوا بودا
 رولوباهشا هللاصنا هبرفم دالب هک عد هلح یغب داوا دنم الوا بوک بونازوا

 كنا نیمز واک هکر د نیس ريز ر ابو ڪڪ ر ديار ود لصتم هل فیرطوب
 لوع ن درکه کر دنینهآ قوطرب ا و رلبا طبض یک اخ نایکراب هلسیس هقالع |

 یک« دضرط بونج كطبح هک امار دکب وایکج لد همولعمتفو "ینآ لوغ عون
 بویلوا لباق هع اهنا نیم]وا ظرلغو بلاغ یتوخهو ولزوط هل اغ ی وض

 سامو برف لاک ۱ ا 2ک ا ا ها مت

 سس تو جن > سس
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 ترقع طرح سما .ه دنس هجرت بیا باک یروزس اال وم کش و وشما نت
 بوتالود رافبج شط یب یکم لدر ن دنا بولک ھل ام فرط ن دنرادد
 ا زرا بولیکح هلاصخو راقا هماسش تس وک ن دنکوا هبنطنطسف
 ندنلاعش هیلافص بوم,ح جد لدرب هنو رولوا برق هراسغلب نيمز ندنربار
 ضرا بوقا هنناج قرشم بونالوط ندنا رونلوا نیبعت هل ره رب یرلکدید كنرو
 حوح اب يح رولوب لوصو هزر هیارخو هراغاط نملب هوا ندناو رراو هننیاهن لر

 هدنا هسرارغوا هی هرنره رولوایک لدرب بوقا هلبا فرط قرشم ندنب رقکلم
 بوک ندنا رولنید نيج ی هدقدراو هنتمسنیح الفم رووا دان هلبایعما
 هدعب رووا یقالطا دنه رع هدقدراوهتلحاس دنه بودیارذک ندننالویاطخ

 درد کب ولد مزلق رحم هتنیربو سراف ی هنیرب بولی ربا لید یکیا ندنآ
 ءام> ر دة وبر ولب نفعو یلحاس لو هل ابو رولوب ل وصو هرب رب یب
 || طبع یعرمقهنب شفراص ناغروا جالوق ك شااء ایړپ ندهیضام
 || شمرا هننیاسهن نامر حالوق كب یدب هدنلحرب هصلوقراضعب شمامشنب
 || هروک هیدلظم بوب زر راس هکر دشلوا ییفحت هدهربتعم ننک عد خدو

 ضعب ردراو هر رج یرادقم كب تلا هد نیا طيح عو ردفوب ردق لوکربا[
 | ی رکی ہعاوف بنا پاک اما ردح هلوا رک ذ هدربارچ لصف یژروهشم||

 كنابردوبو ردهبارخ یراسو هرو یکی یکیانوا ردراو یسهریزج كب ترد
 || یشورخو شوج كی هکر دراو هسهلقرپ مان ن دعلا نصح « دنسیب غ بناج |

 | یوع كرد رروطرولغ « دلحمرب نیم, هي هعلف رولوارهاط ینوتلا من هدننامز
 || رردیلصاح صلاخرز بوریدریص راردیا مچ بوراو هملقلها«ددلوا نک اس
 | نعد ردراراسکسقلخ هکردراو هر رج هدر وب هرزوا ینیدلزاب هدنونکمرد باک
 || تروصن زودنوک ر دررفم یو دیایلکش تبای رازوب رویتروصمدا یززوبرب

 || وعوع بولوا طولخم هرلک, وکه لبا هک راروشب راق دمدآیت بونروا نیک |
 ما شوکم لک هکر دراو هرب جو رثردیا هدير ارال یتیرافدلوب رار رک بودیا

 || یکن اغ روب نیرب بویشود یتغالوفرپ ه ده داب رارولوا نک اسس هدنا تاقولخم
 || اوب تصرف رولوا راولفابا شیاقیعی راپ لاود هکر دراو هر رجو رارون وتروا
 || ولبوب نوشرا نوا هکر دراو هږزجو ررپ دلب هگریدلوا اترولپراص بونب همدآ
 هکر ولب ریو یربخ هری رج ردر امشب یراراوخ مدرم هکروناوب هری رج راو یناکس

 دفلخ هکردراوهر زج ردنالب یسقوص نالی یرلنا ردن ال یرادغ كنقلخ |ا

 < لهح
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 ڍڳ مدنا دانتسا هحاورا هوب :E م دتا دان ۳۹ اس اردفو کک

 چ اکب یر رب دشا هنو رحم لد الوم هن وص یزو رانا 3%

 #4 مدلوا بيطخر هتفكربم 3 مدلوا نیل دنع هلع نیلک 6

 ¥ ےگ فطا ل ذی « دمتح هه ۹ ع رک یادخ ترمطح نب سعوا #
 چ ع | هلوا مردق هدا صع كلم 3 مب» داره هدا: د راد ¥

 ‰ روسم نامه لوا هدمحهلوا ل رو طخ هدیاندمرطاخ ع هنره 9#
 چ داوف یاضتقمو د ودمع 4۴ د االوا تلو د دوم مٽ ۴

 چ دهس ردقروما ماطتنا 3۶ دیدم رج هل فاو ت

 ی هدیامظعاردص هنافرع لها 4 هديا مرکم مدد یغاذ ۶

 3 نونفوب هیلباق یتوکسع عبر 4۶ نوزف یباور كمراث آ هلوا
 4 ما بطق یاثم تباث هدیا % ماعرتاود کاپ تاذ ٭

 %3 میلفا تضه كلم هلعان هلوط 3۶ مدق كاپ تاذوب هجو دنود 9#
 ۶ ادیان هدنا نوسلوا یی یدب ۴ اب رد لث اضف ق> نوسلیا
 3۶ مراسجنا یقیمز نوسنیا مرخ 9 مرانآ نوسلیاب « دنزویرب_ #
 هک اهبارغو تاناوبطا نم اهرداونو اهیاعو راعلالیصفن ةلاقم #

 نالوا دودعم ند ههل را رصانع ا ارد تاروش گن یک

 قسعو راخز یارد ام دحل رداع تفگتاو ۰ دز مر« درک یودیا هام

 ردرادون هلسعسا شب هدپ ریغو هدکلاسل هوا باکراحم نالوا فرژو عیسوو
 صحت یرب هکر دراکدتلا یم لبا یا معلا ی یکیارب بلا یالطا تفه هک

 باسح یکڑ ب هناک هاذلوالصتم هطیحم ی هکر دسونابقوا ی یرب و یز ی
 نیمدقتم بتکه سخوب ر دشلوا ررقم یودیا حب تفه هلبارلنا الاو ردشغلوا
 هدرلباک نالوا نم هدرکررظن دوجوم ابرد یدب دودعموید هعسراح هدنب رخأتمو
 یسینات ( طع ی ) یوا لراک رام ناسنلوا راعش 4_ء*| یدب یدما رددونان

 یس داس (ز ری ) یصاخ ( شطن یع)یبار (مور ی ) لات (نیص یع)

 ضحعب ہک حلخ لوش یریغ كرانوب رد ( مزاف ) یب اس (سر اف یع)
 هددشکرب هلسعفاوم راکزو راما رولتید زوح اک ۱ هلوا هتسوین و دیش € یاو

 ضرا طبع یبیدعیا رونلوا قالطا ارح هربعمنالوا نکم یسهملک هلبا یک
 مکحو ردشاند طبع ص هات اک | ردنعا هطاحا امج یفوشکمردق ك طبس

 هنس هطاحایتاسذ سار كجا ییسهعشاوط یک اخ رک ب ودیارحت لیلک | وطسرا



« ۸۲ > 

 یی درد برع كلام یهچوا سرافراید یا برع راید الوا هک هرزوا لاونموب
 قاره تبالو یمن دی هربرج تكلم یھتلا مور راب د يشب سهم دالب
 یې نوا دنس نیادمیعتوا نامرکت لا یعزوقط ناتسزوخ رابد یی زرکس
 ناتسربط رابد یهچوا نوا لابج تکلمع یع؟یانوا  ناورشو ناجابر زآ می
 كلام یا نوا ناتسسراید ی نوا ناسارخ میلقا یدردنوا نالیدو

 ییزوقطنوا نامرفو مورراید یتزکس نوا دنهميلاقایبدبنوا _رهتلاءاروام
 ةهحرکا یدنوا میس ۰ دنرولرب یبا مور تکل یھ رکی یلوطانا كلام

 كلف لا نوا حنا بودیا منخ هلبا ییالو رهنلاءاروام میلاقا ر وص فلوم
 اماف ر دشماتنا ضرعت هننرلعلفا نیحامو نیحو نخ كلم ردشمزا یتیراود

 یرکی یکلام نا نوا مسر یرتاود بوروکب سانم قالا مور لیص افتر قحوب
 راص بوزتسوک هلبا هراد یروسومسر كتکلم رهو مدلیا ليم هددع

 (هثشنل ) مدردلی قیلباک یتادلب و تابصقو ییراهاو
 ڍڳ باب کرد هب رحو هنلد 3 کړ غو یلوردر یاب %

 ر دص هز اکن اش مک كلماک يک ردم هناخ تاکكمور كلم

 ډک كلام هدلحم كز وب یدلوا # كلاس ندہا یعس هکیلن ینوب

 9۴ هیاولح ی دری ویدناص نسد رغ هب ابرسیدنف وشا ناديا

 #9 مدکود بوجاص ییدقن كام 9 مدکجرلن وب هديا مج ٭#
 ٩۶ هزارش ی دنوط ېک ل کرب هزات فلوم هلبوب هک ات 3۴

 3۶ اولو خ وتوریفنو لبط دبق #4 اغوغ قوچ یدیا هدعشاب هک ات ٭
 چ نالیم مدل هفیلأت نمم #4 نامه هصمک دروشود تصرف كل

 چ مدعداکبرولوا دیقرب دوب 3 م دنسا باوخ هرجا را هک
 5 هدنبه هانمو لام عج 9 هدنرشعو راکشر اکب یربغ ٭#
 3 تاقولخحم مط مفد اسان وڳ ءالص یادا الوار دهد ٍ#

 د اشنا ةفحت وب مدیارایا # اهن وا هک سفنرپ نزا دعب 3
 ٩۶ روصان یبس هجوب ملا #4 ی هم دخوب نکیآلکد

 ڊچ اد بصنم کف یدلوا 4 اادیا ندرثاوب عطف %
 ل وب هلوا ترةغمو فطل ثماب # وب هلوا ترخآ رخذ اکبات
 چچ ابیحا مملوا هلل هشاح ٭ ایحا هباکذ یتاوما مدلف
 لک ردستمحم یستیا فطل اکب ۶ ردقلطم میک یان قح

 + ردقوپ



> ۱ # 

 ۱ 73 رد لس هوطجدیرو یدزعاقحیارجا ادج یدردب عنم هنوشریمانقوعح

 | لنبرایشکوق هکردراسکسیربو ی دررغوا نیراننک ك ناوم یدیا شابن
 : هکر دروطسم هدنوکلم باک یخ دونو یدردبا اشحو اذا بویلرغوا ن راکلعام

 نیزسک هنسکولب رندرا دا تزالم هند كمالسلا له یموم ترضح
 || یدتبا تدوع هنلاحیکسا بودیا اع د اکا ملک ترضح سپ یدنلوا مسم
 1 بلط شتلود ای د بور و یینید هکر کم هدفدنلوا لاوس ند مرح ندارودص

 یدیا شمردلیب هنیاک خد العولجقح ترضح وید یدیا شابا

 ٭ ملاقا روص رثاود رد میفر دیاوف بیند ل
 || مدآ ترضح ندیدجترون بولوارات الاعیجمماج رابخالاهنک باکو هکنوج
 || تانستو امو ضرا تلخ اصوصخ ايشا نانلوا قلخ هاك همالسلا هلع
 شدب رذآ هدعب یدنلیفناساهتنای تنارفنالوا هدلعصو یولعواید هناخراک

 هیطقا تعهو ما تاعونصم نالوا قلم هراصعاو ندم تراعو مدا ترمصضح

 ۱ وریندمدآرودهک نمی یدی و یدناک | هتفلوارب رشت المحم مها سن نالوا عرنم

 | هکیدلک مزا زال یدناوا ناب رب رب هیهمد اوف نایلزا هدنراباک ےس راوت نالوا فبأ

 ا 3 ته "راد الوا هرزوا ینددنلوارطست باک مانمیلاقالاروص

 تک ولص ت تب Xe لولمو لاوحا لرادره ا هلق ناب و میس دالب

 ر وصل د هلا یرا ناو ل اج دالب راد ام دعمو هلب زابیک یلاعفاو ماجا رس

 ۱۱ هلد ح وا ینینیاک هک ان ek | یک لروک هنلاب تکذع رھ بوئوا

 هلوا اعر هعشا ان ناح وشناک ات هاف و لها (هتسنلر) هناقروصاو میس

 لس 3 دوه ۴ هدام قراخ هل ول هلوا هن ¥ را هنوکو ب هلوا شان وق هن هدانم

 تفه الوا اا ف٣ > یدما 8 هداوگ ون و

 ردشنتا هطاحا طرح رحم یفارطا هک !هدناناس یلام هرباد نابعلو و ریلقا

 هلیایراتس ناو راح رلتبالو صع یه دنرافرط ل ا-ءثو بونجو برغمو قر شەو
 نارع نیمز یورهکم هدیایسر یهزادنالواممقنم هی اىد انا ردشلتسوک
 ه دیرپ ولرب ی اعتوا ارط رمهاشم اراکراسهنا ناشب راق زارو ال حو
 نالوا ةویح بآ ًاشنموتاملظ نالوا طیحت یطح ع ییعب ر دثلتسوک

 تروص هک ِ "هربادیکناوب مرج الف رد شايق ر ی ینذیاک ت اهججو بناوج
 ناس م دقم هل لوا یلیصا دوصهم ر دعاو للم وا دعا هاکناحو ع راج

 یدلرو ڪڪ بسام یالوا مسر هدنلع وللحم یراود كکلام راس یدناوا



 و ۸ 7

 E فلم لوا 2 رد هدنلا كنا نر قورع *کردشعا قلخ

 بولوا عقاو هلزز سالا نیب هک ان نا > هل هلکنا لاسحو نئضرا هشا
 || ءا ا طخ یسغربدریشک « اکو لملق « اکتح رلبا یکذت نھ اکو مرج یصاعره

 || رارب صعب هدن امز یي دلوا هل زا زو ر دشطند رد هروک هتزکو تلق ل دانعا؟

 ]| هک. دنیح لوا نلت ناب رج راوصیما یساو تم راوص ورق هرق بولبراب |
 نواهتس وا هلزاز هللا ھل وق رابحالایهکو ردن E E اضع

 || رولک هتکرح اه زف رولیق ملطمهرصرپ یضرا لاعتو هنا قح هکردوباب رواوا |[
 || یهل | بضغ رونلشبارلعاک شافو رالعفرکنم « دنرزوا كضرا هکر د وبا |[
 | كیوح یهدنتلا لر تا یدیدوخاب و رولو ع وقو ی-هل راز كضرا ندنفوخ |[

 || یتدنیمزوید هوا عفاویهل بضغ نوجا یک ی كنا رونادلغیرارب صبا
 || تعالع هک ار زر در رقم رجز هپ یماسم لها هد هلاز لصح رولیق هزرا
 | د لهجو یربغا کج لاوقا یهدهبب رع تاعونصمنانلوارک ذ وک هچرک | ردتمابق ||
 | (تاخوسم اما) ردندزوب ون هه “اعم نالوا دوخ ام ندهعطات صناما |
 ردحوا نوا نالوا خ وسع رد A ندعالسلا هيلع لوسر ترضح |؟

 | یدرها هور بوخ هنکرحو هبوزوق هشاب کیی ایت ر دلش یو :

 || هلاجر یفصودنک هکددیا ص ثر یو یعلیا یدرانا هطاول لب رانا
 یودسنک هکنديا تروهر هکناشوط یصج وا ی در ریدنللوق بودیا ضرع ۹

 ORA یدبامامذ هداز هکر دب مع د یدزعوط لاپ ندضح

 ا ارام ییا یارفا قرار کرد نالصرا شپ یدیا لکد ۳

 هلکنع ا ره هن را یدپا تروعر هکر ردکحروا یه ی دبارار وعوا یفازراو
 هنتروع یرلبن از یدیاراع یب سوید هکر دسبغلاب نازاسس یی دی یدیا دیقم ||

 هقرس ن دنلخت یتماعرخ هزات رانا سم هکر دخنلرق ییزکس ی دررونک
 ۱۳ را نه هل نکس کر در نو ا

 منبت هدف ندم السلا هیلع یسیع ترضح هکر در زمخ یوا یدردبا دابتعا

 ینرب نوا رلیدلبا راکنا هلبا راکنا دشا نس هرم لوا هنیو رايد تیا مادقا
 الم هنس هنتف كلا تورامو توراه یدیاتروع هدنزاسرب هنمان دهان ا

 1 کرد لره یعجوانوا_یدیاما هلتبان هکر دیغلای تدا OM یدیارالوا
 : اوف هته یھو اماف یدیاراک افحهددلا جانو رسد ی هل یدیاراسج

 ۳ جد یربو یدیا هنسیک قالخا دب کرد ی رک یخدیرب

 6 قونح ۴
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 ( هفلوت ) ررویناسی هلفاف لوا یتکیدیا ر دقء قلوب ع وقو هل ب رطوب
 # ملام تالکتمرهردفشکنم هدکلع ت ماع تاب لصاح ندکتہکح رخت یا 9
 تایح یداوا كفطا ضف شک سد هنادو بآ یدلوا شع ن دن هر ویط هل #

 ادوهب موق نوکرب هکر دلوفنم ن دسابع نا« دصوصح قرو دعراما # لاع

 ۱ ۱ سوت ناف رلیدروص ود ردن دعر ندمالمنا هتل

 | رومام بودیا در یرلتولب هلکنا ردراو قیراخم ندسشت ۲۰ دنلا هک تھم نالوا
 زا مرر دوهب موق ییح راددروس ر د وص کیا دعر ر دەدا قوسهکلام ینیدلوا

 لاط یا نب یصورایدلبا میلستویدرد هلب وی ید ہد یر لہ اک
 ۱ رک روی ههجو هللا مرکب

 | ررهدس كنا دعر توصاما ردیسمروا هبا دیدح یا راع یاه- تاکلملو | !قرب

 ۲| رروا یه ص هبا تلاع اک | باھ ہک ن 3 ردرهاظهدنیحیکی .دتیا باک قوس

 رل_.صعل و نا | ندنعآ بولوا دسم یو

 قژر هنقلخ حومأمو جوحأأب رکح یراردزا ند طش رع كلم لوا ههوو

 زا هناسنا هجویرب هکر دراو یز وي نرد تاکلم لواو رکود یر ردزا نوجگایلوا
 1 هکن ± ردها ثم هدسا هجو ی درد هت هحو یمچوا هرو ه->و یه د

 || قرب و دعر ههاوخرلیضمب و رودواهدها_ ثم یلاح قرب هسا عضو نیرادانف
 بنک« دسنصوصخ (ےلو دږاما) رولوا اد ندران هرکو نداوه ل اکصنا
 ور رلفاط او ندولطو ندراو او لج قع هکر درو طم هر ەرتە

 دوخابو راق هکه برب ن دضراراطقا سب رول یلاعت یادخ نجا یک لرلنا
 : | رفاو ندغاط لوا هلیعاسرابايما هنیاکوم هکالم هساوا ولهردغاب ولط

 | با مضاو كلمرب هنس هرطقره كنولطو اراق نغاب هل لواو رلبا درب و

 اهم لاج نم ءاعسلا نم لرد وې یح ردیالاصبا هلح بدلوا روم ام بولوا

 || ندرلدرضح سا. نا كلذ ڪڪ ردلاد هنوم هوب ی رک ص ن درا نه

 ردراو هکر اوص نالوا یراج « دنزوب رب لبا یما العو لج قح هکر دلوقنع
 قاخ رلکلم ىلا هنو هناصسقح تالذ بغ ردن دولطوندراف یلصا كنس هلج

 1 7 لوا هک لار ان 1 یرحا فصلو ندرافصن كن رلندب هکردشع |

 هبهرح انرب یلاعت هللا هک ± هسب ردیکردب رایراق شنا لو اهنو رادیارر ها

 0 یا ردیا فرفرت تاهم هبا یه ارحا هساوا یلمردفاب راق

 !|هلرزاما» همالکیهتنا رولیق لوزت ملت تارطق هی یاو لوا ن فسنفرفرت
 كالمرب یلاسعت هللا هک ردروطسم هد هل لز تفیفح هک هبلوا نخ ( تافجرو

AKA 



VA ¥دز  

 مزال لیا یرها كنیلاعت هللا رارتوط یرانآ لیل اردقلا یوذهکشالم نالوا لب اکیم
 بویانيو باه هرکوب رولب ردنوکن يق هنی ز ورب هک ن رارردنوکه اقا نالوا
 دونلبف روک ذم هلبا یانوعک هساروشو د بودوا یطاما رونلوا ی بعن هلبایق
 لبا لار رک | ردربعم هلبارطم لابرع هحضلوق امهنعیلاعت هلنا یضر سابع نبا
 باھ اما ردراشمر وب یدر ولقب, ضرا ےلعس هسفاد ن دروغوا رب بویلوا
 باذع هکر ارومغب لوشو ردعقت مع یرادسقم ليم ینا نوا قحا « دنز وب اوه

 ندسابع نا یدوب ر دلوهنم یسهعلا ند عھج رولب ردنوک نوح تمگلو

 بوشاط ل علوا باود یءهدضرا رع هکر دراو اب ردرپ هدا د ءا هکر دیو رم

 نافوط كنوص لوا یون موق یلاعتو هن اعهسقحینح رواوا دبا نم ندنسهکود
e,یدوص ىق هغاب نوا نادع ۰ دتمافموب و ردشعا قرع هللایاشف  

 ندنآ ناوبح یقازرا هکر د راو ید عرب هد شى نعحم هنی و ر دةج هوا ندنا

 لد ه-هضوم مان مربا كردبا لوزا هکلق ندکلفوهکو کن دکو کس, رونلبق لازا
 ید باص رکود روتلبا هب اص بوروتک ینا رونلوا مما هختر هدعب زیا
 لازا «دنا هسیا یدلروم رومغل بوناوا مما هتیالو یخنق_بولواراطما لاب رع

 (هنشنل) ردیالاصبا هل یی دنلوا معا بولوا لکم كالعب هب هر طقرهو ردیا
 ٩ راصه ما نتب لکد محارم هنیرب یرب # تارطقنابا هریب رعقوط هسنیرپ یر 8
 ٩ رادروخرب یییمزیور هیلب |نکموب 9 كنج رو فطا نارابیعهصشر هنیک 8

 نافوطقجما ردنشمیکیدتبالوز هلبا لیکو نزو یقاراب تجر هدن امزره هلدطاب و
 ن رق یکیدتیا لو زت لیکرض نم راس طما نالیردعاب نوا تما باذع هدحو

 عش انالوم (  روفغلا كللا عنص نمروذلا ) معا هلا ر دتعک

 هدننافاوم یاطسب نجراا دبعانالومو یو دجا حشو یب نیدلایحم

 بحاص حابص رهو شلوا نامه هز عرب هک وا یرب ندنیلصاو هک دروک
 هک الاح شمرویب وید یدردغاب روفوم تجر ب روف بر همه وب هنسهناخ
 تجر ناراپ یس همهک یکیا نکیا شب روم هنر دنیا كن هک ج وا لوا
 یرعندهه ر رسود هب ههش مع هن اخ بحاص س شلوا نا ندنلوزت

 لصاویلولوا رروصوبد ردندزوبهن تجر نارابنکشیدروع نکیاشماعاب رومغب
 ند نس هيرو یروذدب یکیدنیامج نامه لفاع یسهلخ بحاص هک شهرک

 هل جوا قح ترض> لیرهو رولیق ضع هع انو لذا دی رراقیچ
 یسهردقم یقازرا ك_نشاومو باود یقجچاص یرامخت تجر هلوقموب یاب

 دع هلن رطوب ۴
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 هل رکمرحت یرلمرحو هلرکنسحم یرانسج كل نفلخ ریش یکیا لوا سد راہدلیقابا ||
 || یراترضح مسو هبلع یلاعتهفا یلص ماعرف ترضح وید ر دن هوا رشح
 || سعش بواوارھاط تعاس طارشا ی دنامز لوش ام دعا ر د رل ثمر وربخ

 ۱ ترحام لع ههل ۱! تزاج تقو لوا ردح هنلوا سما یعولط ند رذم لرو هو

 ]| رکصندقدناوا سبح هک جوا نوک وا « دیسیکبآ بوی | روهظ هداعلا هب|

 | ناو هل كسم ك اصوصخ هللا دنع ملا ردقج هلب روب یر همعوط ندب رغم
 اأ رثأت هل هراصهشاو راعحا یر هی رکو یراز ك هکتالم نالوا لکوم هتم دخ لواو
 أ نی راز هروک هنیرالع نیکی شمو نینمومو یعیدلک تمایق زو و انب را تا
 ا دهلح ف ) ر درلفح هر وط ی < ےل شر ر مولمم تقو قجهلو

 ۲ یسلوا ن کل راج 9 سوق یروھش٭ ے ا و ) حرقلا س وق

 | نا tk سو ہےہلع یاعت E هللا لوسر | رب ز ر دکاش د هزلا سوف

 سوق هجریدعوب دس اا لاله حرقهکندبسوپ كع د هلل! سوق هک رارروس

 | هدحون نافوطلوا ٤لا هدنزوپ اند ر وب زم سوق سب ردقوپیهجوكنلتءدح رق |
 راما تارطق یلاوتنا لع ےک قرفو نوک قرق مد امز ا

 1 ا یدیشر وکی خد ینو وب سوف «دقدلوا رادوغ یکر ایج نوان دیایف ||
 هضش ا ا سرو و :اکیم هب یا لل کالم نالوا لکو م هن اراب

 هان موم لاوزو تمالع هْغل زوحو | هسنروک نگر ھه اما یدیاشذآ هننردق

 : هن راقدلوب ناماندهلواقرعو تام اتعاب رنو هنز وا رد هل افسو تراشا

 ۱ ناک دل مسلاز هدنلا تینا نيم دملا تا یی ر ےک هنلوا دع تراشد 1

 ا کردا" ه 9 كندخ هرزوا قعآ 4 اخ ةر وک ندوصراقا  كنر شد ۱

 تیفکاما # كىر درز لوایح هساد کاخ 4 ۶۶ ادب رولوا تابت نادنارت

 | لتنوکر ایضعت هک هحرک | ناب هک ی رع نداد هللا یقلخ
 نشود هب وصو رات در دن دنسالوا نیک تم هتل لو هلکیسو د هبوص

nس  

 تخت

 حج

 1 روصت و هک الاح ر راو تک قر فول یسکع كش هو ضا :

 | مال ی کک سش مرج ناب روکو ر دلز زوج يه شرک ارب ز ردلطاب ||

 لب فا ید ن دیه ءوض هلا ھه هک دناوانداب .ضساکعنا رک او ردلکد ||
 1 بیرالب قلابا _هلالا بیفلا هبال ىدياكركق لوا |

 ۳۳ ةفعاصلا ةللاهلاو دوعزاو ةقراسلاووحلو تاصلاف # ||
 | ناوعا ٠ دنزو اوه ردن دهفیش دفوح هفیطل ماسحا باس هک هیلوا نخ



 هوا هل وب رک او رارونیروک هدنسار وام كباخلوا هکلم لاع هلبا هيه

 | یاهش لسعش تن ادوجوم یهدنزوپ رپ همای بم هلرح لوا سه هک ی حد |[
 | فرطر,یباتقن لوا ند رق هجو تل ذک یر ولوالکرانب یرا دوجو ندنربث ات[

 ایک ب واوا یمعع هتفر اجو نسح كنا هقلخ ماع هس ر وک بول يق

 || زویجوالوا هلوا ر رقم سش ع ولط هکراب ره یدعا یدر ولک مزال قیاط 6 )۱
 اا هتسهآ یمعش هليا سندو بسا راراخآ یی رادان نیلک وم هک الم شا

 || هکن رهو رازتلبا هنب ردم هروکد نس هردقم تاعاس*لراهنو یلابل رار کچ هتسها |[
 | تحت ندنا هکلف یی دینداد ءاعس راردیا عفر هرلکوکی نا هیلبا بورع شاک |

 ۱ ه دعب رار راو هی هدجمس سما یو ذ هکشالم هلجو سم سد را رتلیا هشرع

 ]| هنعولط كشن ؟نوکر دک یعب راررب.اشالوا هنملطم ؛اد ەر تقو نودا تدوع

 | هنب رولوا بو رع تقو هکن ج اما رار ونلبق نوذأم ن دیهل !بانج هلق زطوب |
 || هضقر ندنلطیت اتاواقلخ هد ورشم بواکو "راق كالم نالوا لکو م هنتمدخ |
 ۱ هے ربدش ال وا دنفتکی کیا كراعسو هنب رطق یا یار ا روان د یا

 ۲ هرزوا لاونموب رولوا دیقم هليا لاسرایاطلوا قر هجا نی راداتف باب بان

 | رولبفسوپ هيس یک دبعک هاب اچ نیکشمیلاع اد هر تقوات لبا لیتو سید |
 || ین ذیاک لاع قلخ یاوصایهدنسلریدلاق ندقرشمو هدنسهثود هبرفم كسمش اما ||
 | یرادصو تیصكنن اکس هیظع ندم یکیا کد رغو قرشرکا یدراردشیا |
 || هنوک هنیدمیکیا لواو ردرا شهر وبب سو هبلع هللا یلص اعر ويد هسلوا |(
 | ردشعارب هریک هثیدمرپ هدقرشم العو لج قح هدکدانید هللاوسراب رد رهش |
 یهدب رغم نال دذ ڪڪ رد اهلباح یا هد هب رهو افرب یعساهد هاب رس تفل |

 كب هند مره کردا یس ربو اح رب یس ا رس مسا لی هني دم 8

 هدوقرب رهو ردرب ع“ رفرب سام ك وق یکا ره هکرد راویسوق كر نوا :

 | كده تما موي رد شوق نایهکنمدا كل نوا هنوک ندنوک |[
 قر ڪڪ كن اکس هنیدم یکیا لوا ر دشمال وب عوقو تملک: یتدرب ناباکب رب

 |كىنو كسان ةرانا هکر دراو جد موةتردهو ا ندرارهشوبو ردد هبوب قاح |

 | کر د موق ج وجأمو ج وجاب هن واندرانوبو ر دانید لیواو لب واهو |
 || هلع لیریج هک هدجارعم "لیل ردن دم السلا هیلع ح ون نب ثفا دالوا یسهلج ||
 | یناکس هیدم یکیالو' مهلبق توعد هنمنید مدارغوا هرلنا هلبا مالالا |

 ند تاجا ج وج امو جوج ابو هع را عااما رایدلک همالسا بودیا لوبق یتوعد |

 هک ابا ¥
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 هکردراو TES ه.ضرا تاردعمو هي واع“ ثداوح ردحردنم هدنا ها یا

 || راشم الوا ضرعتم هنن اب ل رانا نیخروم هماع هحرک | هلوا جراخ ندب اکلوا

 اع نکل ردراشماب ۳ تاج نود هلس.هجو هن یرل_تفلخ تیفرکو
 نالوا بسانم هجردع وب و انا كل ام ةامو | سد دامه ندخراوت

 ۱۱ ند هه رع تاقولخ اده عم ر دس هعلب بول زا جد ك دد تانداح

 خزودلاوحاایسال نیطایشو ناج ی تفلخ تقیکو. نیب رقم هکنالمشیترفآ
 هم ضراو هي واع“ EE تاعونصم هک ند هواژ اب لا رب تشهو

 یدلوا هنیا یکیار هم هلی اهم (ههید )هل وب غ لیصفت
 منص لاج # راونار

 | (راهنلاولللاورم#لاوسعلا ةقلخ ف ) رادیدرزسوکهدنا ادخ
 ۱ یدنار ندنر ون كش یشنک یاملو هز اس یہ هکر دب وره ند هتم نر بهو

 || هک الم كی هجن هر ره یدا قلخ ندنرون یپ اع نالوا لصتماک | یرةو
 ا ندنرو راردبا لاسرا هلبارادقمو راروط هلیارادقمهرزوا هبهل | تبشم ردلکوم

 || باتفآ يح رار رتسوک هدانز نی رادسةمرپ كنيرپ لوا را هسزسوک ناصقنرادقمر

 || هکرارروب تعافشبح اصو تلا ر رف ترضح توب جرب رونرپ رهمو تداعس حوا
 دن رز لوا یر ره هک یدلیق هدب رذآ سعش یکبا ندنر ون كش عالحو لج قح

 | ینددنلوا ناخرک ا ردشهلوا سمرا دةم یر ون كنب رفصاو ردکرک هلبا تیسن

 مرحاالسف یھا زما: رات بشو هنمزاو ز ور تاق واوراهنو لل رل هسلاق هرزوا
 | هرق حول جوا یدانق هر حوا یدروبب همالسلا هيلع لبرج ملام قلاخ

 ۲۱ انلم>و لیللا هنآ اودھ و هک ییعب یدل. فلج یهو را هک ایدروس

 || ناناغیهد ره ح ولالاح یدلوب ىع یل سس نوع دم % هرم زاها هنآ

 || سم یاعدو هناهس قح تالذ بغ رد رم ھش یاج ناشن یکه دن امز لوارتا نالوا

 || كلمرب هی هبا ع رهو ی دلبا قلخ هبارعررب هلبادنب رشملازویرچوا نوجمارفو
 اا كل مش شارو هل ر حج واو ES اک كالم شکل زوب چ وا ت ودیا طلسم

 راشم نوعا ی E هدنسهشوک کیا سزا هنی و یدنلبقرومأم هنتمدخ

 ا هابس هدنفرط قرشمو برفم هدنز و لوک هو ی دنلیق هدي رفآ تراففو

 ۳۳ یهدننسوا شاآ یرب ره یوا یلخ راک ناک وک

 | ی کیر و رارغوط E هرز وا لاونموب رد لکد یلاخند ایل
 | كنا هکردےشغاریابردرب هتوا ن دای د ءاسعس العو لج قح رارونلوط هدبرفم
 ۱ هتعاس مایفی کرودع لطهد تام برعم هليا قن رشمو ردم اق هلیااوهنوفکم جوم

 || تبشم رارروپ هدنس هل رګ لوا ر ونا موجنر اسورقو س۶ س رد اد لد
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 || رایداشبا راشبا رهشمیباصحا هلاینانتما € كل سدقنو ادب محسن نعو #۶ ||
 | بضغ هرو دنکن دیبهل | بانج یدلروپ 4 نولعنالاما.ءا ینالاق ل مرج الف ||

 || هجون هب تایر شرع بولوامدان هنی را سشیا نکل یدلوب روهظیرات [یهاتمانا

 | هلبا اکب و هب 0 بولو تراشا ی رلعر ضد هبا یرلقهرب بو ریدلاقی راشاب رلیدلوا

 ]| ی رلقلنادرکم سو ترمح ل ایمی رایدشالوط یتفارطا شرع یرادقم تعاس ج وا |
 یدتا تجسم هنب رل هي رک العو لج قح هک انرلدتا ترا شا هلن الاح لوا |[

 سما ىرلار ودقم فرص هنسانب ر وا تیپ هدنس هلب ام یراةلخ اتسکل واو |[

 بولو لوبقم هدباب رالا بر بانج یرلفاوطیشرع هلزابنو عرضت هک یتعب یدنلوا |
 || یرع هعفدوب نس راذدیا فوخ ندم ص عو طعم منب هک کالبانب تیبرب نومعا ا
 یس رلنا یکن کغیدنلوا تره نهی و رلنوسالوط یت لوا £ هککیدتاقاوط ۱

 هللا ی صرسابع نیا مدقم لب كب یکیا ندمدا تعلخ نیغلروبرانوسلوب ترعف»||
 هلبا یراوبق یکیا یب رغو یف ر هحهشاور دهاحمو ندرجا بهذ هحملوق ام ٣ک |[
 | مضو هلع ینیدلوا همرکم هک هک الاح ی دلباب مزنحم تدب لوا ندارم توفان |[
 | نایصع را | راهطا هلهحو وب هدنعتحرمقحوب یدنلیفر وما تدب یان بون وا ||
 نیب رقم هک الم ر اس یدیاسالبا یراوشدب هک ردهکء الم یهدنموق ناجندیا |[

 لیضفت ندزس یفوب رک | هدنفلخ یمدآ دسج یراکو دیا اربم ندن ایصع لاعحا ||
 || نامرف هب یهآ ارعا كرك كسايزراناهدن اوج كمالکی دید سرد هت هسزردیا |[
 دسا قلخ لبق هیضقو هک ارب زردغلاخ هن ایصع یهدلحموب یرلکدید زراد ر |[
 نو لوا ندیناسنا لکه سفن باوجو سلبا لاوس رد فسح نالوا |[

 3 ولر درس قیقدو نیکنر یلیخ ( عارصم) ر دعقاو هرئص ندحور

 داب ردرب 8 4. E هدنسع كی یھل r (روعسملا اما (

 ۲ رد ه دانز ند راک وکو رب یعسو رد روجر کا روهشم ی مسا هکر دراو :
 ۱ ملاعوب یاعد را ردسعاقلخ هدو راقوب ندکلفیمدب یا زلعو لج قح :

 هة یکج هدیاابحا ندنت اهشر ضر كن رد لوا هني هرکصن دکدیایناف یکل م
 ر دووب ثع اب هنسلوا يح با تاسیطارحت ےک ندع

 || < هیلفسلا تاسوسحابیارغو ةترلا ةي ولعلا تاعونصملا بیام لصف
 دڳ هد رلارغلا هيضرالا تان داطاو #

 نوکلم ندنت افلوم یرابلا هجر هلع ی هللا دع ندم رفعج نآ ان الو :

 | تب :ارغو هللا عنص با = ردر وطنم ها صاوخو روطسم هد کمان

 چ یناخ #



 : ]کاخ قفسه یر یو دون هللا یتیم ا ی دوآآ

 ٤ دلم كس ی یس ورو جو وکر روک ی عهج ءاردب هلیا رار ز هدّتلاا!

 | ردقج هل وا هصلوا یرادقم نیل هرکكيب شعب نصره هکر دکر که سلغب فص |
 | ت.نغانا یکیاره هلوا هرزوا خاناترد هکر هروتک ردي ندنرامامز یههج سو
 یما كيزونوا نل_یهح هل اب و هزلوا یاس وب فال E <: ام

 ید ره هکه لو ایشید كي زوتوا هدنر عا رو یزرع اك زو وا هدنشاب رهو ۰

 یعادود یکیاهدنر ءار ره ادعام ندنو هل وا هج راد فمن دحا كنو

 ای معزروعت رر ید هدنسنکیا تولواولکد اندقاتنطا یرره هک هل وا

 فام كس همه هب هقاحرب ره بولوایس هتقلح كی زووب هرکش غ كن لسا رھ
 | تس نوازا باذع هک الم ند بدن اج ت زع بر هک اتو هلوا شعب اب

 1 هلع زفو ع نحو هب هر د ند نايشخو فوخ راه. توعد یک 4ج وید زسا

 ۲! سدقت تو راو هپ هد" هلک هن ره برروضح هک هلی رطوب هلوا شوهدم ||
 رسد یر اجا زهر ونک ندنراسب و e لوا لوح هلی مو

 ا و و تاعهج هک ناسفا ع ونی رهروت 0 هلغاد ین اخد

 || هیخانم ءرلارفب موب 9* را هروس هرب نی راز وپ لر هي هد بودیکیرالفع||
 : مک فسا کیس کا نا )رەلبق هدهاتم هدا یتلاح ۱

 ء١ برا ** یزرب هل وا کی ا

 ES EB ge مفیعض دن ن, # یناوت بلاخهنهاک
 | مسپا زسنچ مم اکب نب ت نس م رکرب نس مراکھاکرب ن, *یوغرب یرولپ هد

 || یه دک تج همربا ف ن درودو ك در جز ود اکب همس وک نس حر نس
 اشک اکا هتسیاش 6 ردمالسک عان لبلب هک تاوق لوک و

 ریست د اصوصخ ه دریافت یا درو ) روعملا تاب دملخ ىف ) ردمالسلاراد

 1 زا و | لوح Ra O AKS هدر باک کروم

 TAYN یدروکف ۳۹ تلالض غو رگ کهدندالو |سلباو ینارس ار لاعفا

 | یز ڪڪ هلج بودیا بصن طداض یوق ر هزکو نسوا نیرو ر وک یزکدیف ||

 | 46 هءلخ ضرالا ین لعاج ینا ه هک ی عی هدک دید نر رولرق روص#*ندهاکل مو

 ۱ اولا هدقدرو.ط ن مک هیلبا تبصا هفلح یرشا رلنایدآ دوجو هدقدرویب

 | اضوصع> یدلشاب هضاریعا لا 0 ءامدلا تو و او دقت 1 ارو لعحا
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 یغاشا ی رابو رپ یرافوب کوک بوتب هحهسکع ننبرلچاغا اباد هدنس هتروا
 و را ندن زو ریخاشررب كن ابوط هل هدنرللزبم وللزمم كنت اکس تنج زکط
 ر وصف یرلل امن ید كنا هیدلباق ت نازانم اید مات شنکو ردشمریک
 نیرکس "وابوو نر رش "ویم ع اوا هدنخ اش رهو رد ےا:ا فد رشت ین انح

 | ضع هنب رالوق العو ناش لج ادخ یراب ترضحهکس دقریضحو رد ر قم
 ردزسوک هپ ایکن وک هدنس هحاس كن دق تذح ردر رب مام كح هدیارادید

 هيبه !یااطعو ر .ولیقتفایضیب زربرب رارواوا مجج هدنا تنجلها اینک |
 هکر دراو ید ینا ور راب وج ترد كنانج كلذکر ا رشود رهطمهدنا ابزک |

 یس هج ردلیبسلس ی درد ر وکی مچوا لسییجنز ینکیآ ر وفاکیکلوا
 هلم اب و رفا ورغوط هتشه تشه نیناسبو ابو رقبچ ندنبد كباب وط تخرد
 ی د لیصف رادعمو نیغلوا نولطمراصتخا اما ردقوب تباہ هنفاصوا لنانح

 هللا یلص تامام لوسر ترمضح ردراسف راک هدران تفص كلذ یفردقوح

 یمهج شد | الع و لج فح هکر ار دیاتباور ند مالسلاهیلع لب اربج هبلع
 كی هدعب یدرازقیکرجارکخا هک اتیدناب زدنوکو هجکل ی كی هدکدلباقلخ

 ببقع ی دوپ ضا یبکرکخایهدرتسک ًاخریز هرکوب یدنلوا داقبایخد لب
 طن هد! ریو ید رک نکنر لسظم بش هک ات یدت ای ید لی كہ كد

 ی اءرارش هلوقم لوا هسیارادیدب هجن موج هدران بشاما یدزکب هر وک شلوا
 هک بلوا نح یدعا یدلوا یهتتم هقارحا تار چج بویع وس الصا یدنروک

 رلعفا-:م نالوا نوعرف لاوهدن ام باک اردهب واهیدآ كمهجیهد .غاشا لا

 ردرقس یان كنیجوا ردن 9 نیکر شرد یک ننیصکبا ردوا
 یدا تایم درد ردوا یب ب اص نلک« هرکص ندمدآ ترضحو لوا ند هل

 یمسا كن یش! ردنوجعا نیطابشو سوح ر او هنعالا هبلع سہلبا رد ظا
 ند یب یاراصن زد محس یان كنیعتلا ردنوحما نرق تلالص دوو رد هبطع>

 تاصع نالوا توف هیون الب ند د تما رد هیواه یدآ تایعدی ردنوجا

 رد وا باب كخزود هد هربت بت تب اما رد وحا ن نینمروم

 ردنوجما مانصا دبع رد مي یمکیا ردنوجا ندیار اکب اکنرا نددجم تما
 یی درد ردنوجما رانی مر ءلراناو ردنوحا جوج امو :وج بردم یبچوا
 رد یبضل یا ردن وحما ارا صو دوج ردرةس یجسب ردوا نیطابش رد رمعش

 یان هلال هتک لمیالردنوچما نیقفانم ر د هب و اه یادی ردن وا سوخت

 % یدوب #*
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 رانات اکو رصق عصره ندو رزو ران انب و راغا وصرقا هاب وا
 | هلرالفترق هودنارییعربنع الوبتس هدولا كے مرلاکناوغرا كت رمه ر البلب نالا شو خو

 | ندبا عاج هلرلتا رارولوارکب هدتعماحم ره رابروح یکه دنا هک صن دقدلو انب زم

 ۱ روح هسا نادلو را رولو نتذل یایجا اب راد ولکوسو یعامج اد رلنمّوم
 | یرابتخا كمدآ هدنرلکدتبالالد غ هکر دناب وب واندب ر ونرپ وولنتروفاکو نالغو
 هل جاب بودیا و زرآ لصتموندمشا نفوذیخدرب ندیا راکو سوپ هرکرب ردیک
 0 ا رک او ندروفاکو نارفعز كنس عجب ندروو كشم یراندب كالا

 | یعب لاسرب رک اردررقهررکعرمسغقوذرب هدنرب رهبولوا ندروللب ورپسنع
 | رونلوتذل هن ندتچوفیراناو رونلوا طح هحیت ندروفاکو روللب لث اق ضزتعم
 | هب امور ندروترپ رهاوجو ندروفاکو ریسنع ناسا هکر ولی و باوخ ةسريدآ

 ,افصو یو ذ هدنلبقتو شوغارد نوک نکیا شعلوا قلخ ندقارمط نالوا نودو
 : نیعروح سحر دعام ندرل وب ردراعس یی باوج هاوس كد اس هل رطوت رد راو

 | یودیاهدنصرزءرکاپن انزور «ریشودیسغاشا تاکراو یسو راق وب نددلب هکر د راو
 ۲ ( هتل ) ردشوخوزوالد هلتهح ه تذل یکه د ت ءماح ارن وب هک الاحردکح رک

 نارو لا توهش ېب هسغن # كن مل اع یدلوا هدملاع هک ز و قو ذ تعماحتهلرا بروح
 | یکلوا هکهیلوا نخ یدعا 6 كب مرح هر اکو سوب یدلوا # تاذل

 | یینکیا ردهدیرفآ ن دولل قارو ضا رد لامجلاراد یدآ كنج
 دجرب ز هکر دیوال ا هنجیمچوا ردشلداری ندنوفا خرس  هکرد مالسالراد
 هکر د شمل دار ند رفضا ناجص هکر د دلل اراد ی درد ردم ندرضخا

 | ر دندشموکص لاخ هکر دمیعنلا هنج یعشب ردبک م ندرون هدنکشررفصا ناجرع

 اار دندوب شوخ كشهکردرارقلازادیب دی ردن درج | بهذ هکر د سود رفا ةنج یعتلا
 || ردالعا ندهلج ندع تنج اما ردندولوا روئرپ هکر د ندسعتنح یم کک

 كنب امو ادیوه یرلت انقیکنا كنسومقر و اتمهو رار هلبا شرع شرف عفر و
 ۱! یسحو كع رراود اذه عم رد ادب هدنس هفاسم لوب قالی زویشب یعسو

 | كتشهب رهو ندربنعو كسمیساوص هنب رب ج رکردندنوتلا فاص یب رکرب و ندهس
 : ا ج هللالوسر د هللا الا هلا ال 9۶ یراهپ اکی هدنراویق عنصر

 | هنیالک اهاکرپ ره(هثشنل )ردنهربمیسلوا صوصخ هرب غی: ترضحندع تنجو
 | لوتعی ازامجا ردقلغم ** ردبایو لصف هجن حرشو نم هبابره # رد باکرپ
 رنج ىب وط تخ رد ام دعب #ردب اکلا ما هح اف هکناصیربیسغت #نونغاا وپا

 س سس س

| 



 شر

 هک دشنب یل حار لوا یلاخندلسانتودلوت لص تمر اور رب یک ناسنا نج هقناط
 هکر دش! زاب هدنیفنلا هضور حدو ررولوارمم هداز ندب اذا تنام رارولوا ||

 |یرل_تقلخ رونوا قالطا نج هرانا هکر دقولخم ند هک المسنجرب شبا ||
 هک نعل ردروک دم هریطع نارق هکی دیر كنج ابا ردشلوا ندهوعهرانا

 چ هکالاح ردروطسیستلواقلخ هجوم یصن 4۶ ران نم جرام زم 3ا
 كربفح ویو ردش)زاب هدنر ندنت افلا وم كنيلازغ دع ندع مامه ماما مالنعالا

 1 رب زو یضرا لماح یفلخ ل هالا هیلخ سلبا هکر دنع وط هز و ڪڪ

 ردش )واهدي رفآ ندنبهلشنآ نانلوا هیبعت هدنس هر وکن یک مهسواک نالوا نیمزراب

 ۱ e رش شنآ اپ هلی وا راد میک ا هل هلو اره طمو رها ط شذا تقضح ||
 دشُماوا ناي ويد رد شا دارب ن دخ ثول نالوا سحیلصا بومنلبق هدیرفآ
 ا قواحم ۵.تلق # قولح ردبلوا ندشنا نالوا كابالا ( هنشامل)

 سیل یک ظم دود # س لا رارش هج دحجاصییس هنتنفشذآ 6 قو رحیم
 "هرز بودیا سید نو حبس قلاخ لب ك ها س لبا هصلا قويعا رقح

 ءاعس هلی ضرا طب العو لجقح هلذلوا یمرکم دشعویلاوربک تناج ین
 هلبا لدانق ندرضخاد رمز یدلیق هدننسدربز كنای اوام تنح هن ارخو یابند
 || یدلباتدابعلی كج ناسکس هدش ریدلخ هاکو هدرلکوک هاکو هدرب هاک بودیازاورپ

 مدیشدردو دحاس هد یججواو کار هد یکیاو داع یا هدا تد هام“ وح

 | هلبارامساوب بولوا دهاز هد یی دیو دې هدتلاو تناقهدیهشب و عشاخ
 هدمناس ءاعس يح یدلاق ر ر قدلوا یهاک هد هدرلکوکو هدر یدلوب ترهش

 هکیدلوب ناش ءالتعا هد هقبطرپ بودیا تداسبعلی كب شب شی زوی یدی
 || بو روک چو رک یلک« دنسفنو یداوا نانج نزاخ هليا ناوضر كلازتشا هجورپ
 اکب تع بر مسلوا مظعاو مرک او یرشاند هکیالم هلج هدناذ دحل
 ییحموتبام رال هل انا 9۶ نکلیدروط یدید یدومریو تعفر هد همون

 ۱ ثعاد متتیعن لا وز بوک وا درح هج وم ینوعضم ٭ مهسغ اب اماوریغب ۱

 هنا هفلخ ین ) یدلروس نده اکر د هیت تفل ام هب یهآ اما ات یدلوا

 شرو ید رون یاهو هن اصسقح هکر د روطسم هدب اک مان نونکیرس ( رانلاو
 سابع نا یدلیا قاخ ی نهج هدعب یتنج الوا هرکصندقدنارب یلقو حواو یسرکو |

 كنب رایلع هفرغ كل دلخروص ىب روصقو هداتلا كش تشر تشه هجا وق
 || ردهرزوآ ینوعصم نجرا شرع ةنلا فقس ییعب ردفاو هدش ی شرفیبا

 : 3 لاو
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aو هه دیس ور هست را نا  

 ردلکدمسبم یربق ندهرکر هنب ردرسغمو لو ام هلتب ور ندنعمماقم لکد هوند

 هد4> هلبا زرفاکی رلکرشمو هدننج هلنیاسم یرانموم كنج ةغاط ام دعب
 یرانموم كنح هلو هجزاهیلع همنح وا معا ماما اما زدرلهح هلوامشح "

 روشح هدنیرب تشپب ههاوق نیماما قحنا زرولوارمح هدمهج هو « دج

 ندمدآیب نیطاسیش نخ هکر دروط م هدنباک سن نیعللاوبا كلذ بغ ررونلوب
 ,دلویکیا هلبنعاسو رارلطمموب هطرج یکناروفلا یلغ راهسذیوس هنتبصعم كنيرپ
 هدن ذر ین اطیشره هه وفرابصع» و ردوب رم حا کزرولفلسماح

 دالوا یاوتلایلعو راردپا تعماح سفللاب هعک دتسا بولو یرکذ هدنرب و جرف
 بقعرد زردیا لاخدا هنیرارید یتیرارکذ ههو ررپ و رارولبق لصاح هثببخ
 هدناکشم هو رذ هلباهداش تاور لوق یکناوناما رارول ق لصاح هلو ندنژرد

 زر جوا هداوهز دراو ی رادانق كنمسفرب بولوا فنص چوا نج هکر دروطسم

 لب هب ضلاکشایسنجرب و ررونک « دنزوب رب «دننروص تایحو بالک یولب ربو
 « دنزوب رب نج هفن اط یلاعدو هنا صسیقح هکرازاب هدمولعلا یع زرولوا لکشام
 سد یدلوب نفح یراالتبا هتوهش هلل شو ل کا یاضتقمو یدناناکسا
 |۰ دکدلردنوکل وسر نوجا حالصا ییراودنک راد «دقدنلوا فیلکت تدابع
 ردشلوا دساف سیلیاهرکص رک دهاز مانلب زارع ندنرلجارابدتاناصعراهظا

 زابتما هلن داب راک زور هج یدلیقادیپ هععوص هدنس هبت غادرپبولب ريآندرلن
 نیضراوتاوعم هکر درو طسم هدربنعم بک یدتبا ج ورع «رکوکت بقاع بولوب
 لاکیمو لیناربج رانا هک ی دنلوا قلخت هفن اطر ند هکشالمالوا هرکصندقدلدارب
 حو رو نیست اک ام ارک هک المو هعیس الفا هک المو لیفارساو لار رعو
 رلیضت ودرلشعا فالنخا نی رسفمهدنفح حوراما رلیدیان رب شرع "هلجو
 | هروسی>ردندناجیموقهنو ندناسن اهو هک الم هن ردفولختهقشب خؤر هصاوف
 قولخمهقش» یسعلف رک ذلابدارفا هدنلراج صن € حورااو هک الملا لز هدردخ
 لو زن كلم راد هنب زویرب و رارخما رب یک ناسنا یخدرانا نکل ردناهرپ هنکودیا|
 نالوا نماوبا هصملارا ردیا لقت ویدزمبا هل حو ر رپ هت اپ كني رپ ره هس ر دیا
 ندنولعشن آرب ناخد الب هرکص ندکدک لیپ كيب یدی ندنقلخ كل رانا ناج ی
 ردنیطابثلاوبا هکر دودنکس بلبا یرلکدید ناج هضلوقرایضب رایدنابق دپ رفآ
 زوهدنزیدرانا ردیسسلبا هکمادام ردقون هسک هنب ز زوا مالسا هدناطبش ادج
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 هیارطقو سیغلب هدنطب رب تاو دصد ینیا ناج ن لی اساس ن احور لوا
 هنع.سو نایصشم هرهودو رهود ید هدنطد روهطشو هلفس ید ه دنطن ر و]

 ن دسلیا دالوا هه رطوب ی داوا داوتم هدنطارر هنطعقو سیطعء

 یتموقناج العو هناشلج ادخیراب هدنرلقدلوا جازهنی زرب ر بولوط یزوب |
 ءاعس ىج د الواو هداوه ییدالوا سابا نمي ی دردشار هداوه یهدّتلا ایم

 مالک ةصالخ یدتبا ما نی رللوا هدن دابعو تعاط بودیا ناکسا هداسید

 قر «دنب رق ی وصف مالسلا هيلع مدآ تقلخ مان لیص افت نالوا قلعتم هناج ی
 سبمطا باک رولوالصاحامامت مار جات هسروشلوا بنت ندنا ردمالقا ؛درک
 نالوا همانا هسفن اب هکنالم هجلوفالفع هکرزاب قوم سبغنلا سفلا لاوحا یف
 ماسجارداف هلکشن هلبا هفاتخم لاکشهدنفبقک نیبسهرک او ردهدوجومتاوذ

 هحصاوق یراصن ءالع اما ر درا_ثمروک رانا را هجن ندنیلسیم هکر دهفیلعا
 هبهقطاسوفن ههلوق ایکح مک هتن رد هقرافم ندنادبا هکر دهبمشب هلضاف سوغ
 راهنلاو لیلا نوهسب و یع-قرب "درانوب یدما رد هدر رهاوج فلاخم

 یقربو نوبرقم هکشالمو نویلعنالوا نوفوصوم هلبا نطل صن € نورتفیال |
 مهنا ام هللا نوصعیال ۶# هکردنو ورک ندیاروما ریبادت هدد ام لوک هلر
 هدکو کین نصرب كءسق وب هنيو ر دیرلقدصام كرس 4 نوصویام نواهفی و

 رااما رار دهرز وا مایق هي هيه اتام دخ یراق دلوا روم امه دنزویرب قنصرو

 ادخ یراپ هکر دشقلوا ناب هلیا تباو ر ندنریرمضح سابع نا « دمولعلا ی
 نازورف شف ارپ ناخد الب هدنتلا یدنارب یکلف هن هکم دلوش العو هن اش لح

 بولبق هدب رذآ قولخ ولبرب ن دنکلا كنت آلوا یدتب|قاخ اب رد هدننیهامو
 یوق ناج بودیا قلخ ید موقرب_ندس«رارشو ی دوق هکالسم ییما
 یدشلرپ هدرلکوک هکتالم لوا مرج الف یدروب هيمن وید
 اد زوا قیقح کءدکرادمرسفت اما یدنوط نطو هدنز وبر ناج م وغو
 هنس هثیبخ حاو راو هکشالمهنس هرهاط حاورا تبان ردن دسنجرب نچو هکالم
 ردشُماوارببعت نج هراناناوب هدنتییام هشبخ هليا هرهاط ےک نردشلنید نیطابش
 هلبسیکبآ هکر دراو یرادانق مشبتلا كن فنصرب ندهکشالم هکر زاب هدراریالاعب ۲

 هلیسیکباو رارولیفیهل !تعدخ ءا دا بو دیا ناربط هلیسکنآو رارتروا ینب راودنک

 تنج لها هرمزوبو . ژردیااهساندفح ترضح بوتروا نیرزویا#اد
 یهل !لاججاماف . ردررومآم هنبمما خالبا هرانءومیهالس كقح ترضح بولوا |

 حسی
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 كايازارق بوصاب زود هننسوا كنا یدق یکبا هک ات یدرمک هنتلا یناما تالیلح
 هاو ها یدلوا نکم یرارقو ن وکس كن هر مرکو ب نکل یدلواربسم

 قلخ زوکوا ميان العو لحق 7 یدل و نیعت یسمانوا یلاخ نزا

 هرز وا باس>لوا هنيو یغاباو یلارادءلواویزوکك يب قرف هک هلتغصرب یدلیا

 راسو یییام كنغاا یکیارهو یدلواررقم ینا ساو یراقالوقو ینروئو یا
 یدلوب قعح یودیا هدنسهبا-2م لوب قال زویشب ییاقاریا نیر ر تثنسساصعا

 یدن اد بولا هنس هقرا هلوف ید رك هنتلا كنهرحهر ونوا هلع يا ام دعوت

 روث لوا هرکوب هکر د هدنوب تبارع یدسنلوا نییعن نانویلیمسا ل زوکوا لواو
 ماعقلاخ مرج الو یداوارسم هوجولا نم هج وب یسعارارف یدلشب هتکرح

 چیه ندنتیظع لاک هک یدلبا نیسیمن تومه!ییعسا بوبلیا قلخ قلاب كوي ر
 قروب كنار برد هلج هک اضرف ید زاوارداق هک ارظن هئوح لوا قولخر
 قحا یعدمشود یمهناد ل درخرب هع-او یار ګر هسرب تص هنر نیک

 تاتو الاخ راتبا یکی مارق هر یخد ةسفلب لوا تان بغ یدرونب روک
 توحو یریک ت وح لوا هر زوا وصو ام هد نسوا اوهو اوه هرزوا تل هک ان
 کالم لوا هدنتسوا نا هن ومآرمضح اهن هدنسوا كروبو میظعروت « دنتسوا

 یدرود بولوا ر ره احرالا ۸ - ےس دنس نیضرا هدننسوا كکلفو اش

 قلعت ىلع ك درفرب ندنافولخم هنسارو كناسهتنا ىب تلط یهدنتلااوه تیام

 :E و یدلوا صوصح هی یراب تاذ یسهطاحاو لع كنس هوا ىدا
 ١ یدل وب قم یتلخ مع« رکصندقدلوا ما

 چ نطایشلاو ناجلاو هك الملا هعلخ ىق ۾

 لاعنو هاه“ قح هکر دروط م هد هرتعم رافت اطول هوم بتکض ءب

 قول یراگدینن ناج ند ٹن آ لواو ی دن ارپ موع رایرب نسناخدو زسنرارح
 ی دابق یعحم هليا جب ر اه بودارب غد ق واخر ن دنا هدد یدرونکه دوجو

 بولوا نی هتي رپ هکر لنا یدوق هجرام مسا بودیا قلخ هجو زر اک او
 دنزرف مان نيج ندناج هکصندنا یداک هروهظ ناج ندنسیکیآ یدنلتفح
 یدک« دوجو ید لب زارع ندنرلجګا یدلغوح نج ل ابق هدعب یدلوا دلوتم
 فكلکرا كيب ناسقط « دن امز زا یدرغوطرک !نعی نیمأوت یاو رک ذ ندنج عد
 هدعن یدلوب دادزاید هک دنک یریغندکدنیاروهظ یشیدرادقملواو

 کدو جونم هلروع مان احور تب اهل ندناج دالوا هنهللا هيلع د سالبا
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 RES باذع عاونا ق اعتم هران لها کر د هدلخ یمسا تین یک

 اا كنیمز یعچوا رارحما نیرلناقو رار نی رلتا ودنک هکر د موق مان سط
 ۱ یی رهع ولکد رطاف هدنا هکر دهها

 | کر دراو لق ش۶ا زویجوا هدموغ وب رهو ردهوغوب شعلا زویجوا یربره

 | نوکسععب ر ناکس هسشود هنیمز یود لقرب کلان اضرف ردولطد وط هلی مس
 همان سق یتاکس كشمز و و ردررعم قلوا كل اله ندروعارب ندنرهز كن

 یعدرد ردیسهدرخ كن ارطق نارایرلدار بو بار , یرلما_هط هکر دموقرب

 یرللا رانا هک ر دما_ھلج یان كموق نالوا نک اس هدنوبو اب رج یم كنيمز
 یرهلوا ماری اف غ ص جا ر دقوب یرازوکو یراقااو

 هلرانالس شهلوا قاخ نوجا نهج لها رد هلعاجوف تولاشاب ساب قوج

 یس رب کون یکر اج اغا ولوا كنال ره هکر دولطب وط
 | یناکسو الم یم اك نیز یه ر دففحم عا هراپ هراب هسرواهغاطرب خد رب وق

 هس رادعهر رارب یب راز رب ندماحدزا لاکو ندرنک تولوا ی سرلا زما طح

 هذي وپ لرا هک هدارج زور هکزولوا یراشاط تبریک« دنیمز وب راردیا یس

 كنيمز یعتلا ر ولیجاص هن کوک یر هرارشو هنیزوب یولع نکرناب بولیصا

 || ردنیقب هتروص روبط یرلتثیه هکر دقولخرب مان طاطف یتاکسو نیه“ یعسا
 اک | یسهشببخ لاجا كران لها اما ردرللکدیلاخندندابع راپ نو یلابل هقح بانج
 نیل سلبا هکر داب ضعبلا دنو اببع یمسا كلیمز دپ ردەدنيەزوب
 ګر, هراق یراز وب هم الار بصق مان موثح ندن اکس كنيمزو ر دنک اس هدنا

 هلذ> سا ےجوح امو ج وج اب ہک ردراو یخدموقر هراکشآ یراقنرط یک رون اج
 یییام كنسبکیارهو ینلکلاق كنيمز رهاما ردرلناكجهدیا لاله بولوا طلسم
 هک ضرا هرزوا یتاور هم نی بهو ردشعلوا ی قیفودردلو قالیزوبیشب

 ادخیراید یدلوایرب ندەک ندهمراویک هنیفسر زو هدننسوا رع یدلدار

 اادضر مس هکیدلبا مما هکلمولتماسیو ولتماضوولوفرب العو هناشلج
 تك عارارق بوتوط یتفارطا بودازوا هفرمذم یتیریو هبرفم ینلارپ یدرک هنتلا
 كلذ یلع ءانب ید او ارسم قلوامدفتبا کلم لوا نکل یدندیا دارم
 هد نس هبر وا كشاط لواو یدنلوا قلخ هتل رخ » رشهر ندارمضخ توقا

 هن اح تح یتنعص ل ی لواهک الاحیدلبا نا رج ارد یدپ ندکلد كي ید

 كلم لوا هل > ما هره لوا سد ی دلوا بیصف كلب هیربغ ند امنو

 هک تالیلج #
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 هدنوک یکيایخد اسر ه دعبیدل دارپ ه دحاو ضرایج د «دنوک ی دا هدعب یدنلوا
 فوخ هرکصندنوب یدلک هدوجو «دنوک لا تادوجوم یءدرایاع بونلوا قلخ

 تاقبطلاب نیضرا عتسو تاوعم عبس هلفلوا تتفتم بولب یاندضزا ام یا هل |
 ت اک ضرالاو تاومسلانا اورغکنیذلارب لوا ل ار "ییمموب و یدلوا ررقم
 توکلمو ررح هدنبقتملا هضوراماف یدلوبنیمت هدننم صن € امهاهتفف اقنر
 هر یا ر دل دارن دارض > درفز لوا تله هک رج طعم هد مان

 نالوا لک وم ەكىلقويو ردمانف ایاد یرلندا.و ردهدنتفاخزوکوا یسهکالمو

 مو دق یعسا بواوآ ندارج توقا كلف یعکلا ر د لیعا_ ما یعما كکلم

 را الا عماجتو ردهدنتلیهسکرکععیلادنفو ردهدنتلخ اقنع ىس ەك المو

 كنلک م كلمو لس لجن هلمایق یرانعاط رد هدنتشېه یوق لیصشوط هج لوق قوم
 یرلکلمو نوع ىع ا بولوا ن درفصا توقان كلف یصچوا ردلیب انهم مسا

 یان كنلک هونو رقم هعبس هلعوکر یراتدابعو نومن هرهج ه دنتفلخاغوط
 ین اکسو ن ولقرا یععا بواوا ندشک صلاخ كف ییدرد ردلنان دعاص
 ردل اصاص یمعاكناک وم تالمو نورم هدوصم یرلنداعو نوزوع هدّتهلخ نآ

 ه دنتفص نیعر و> یراکلمو اقر یمسا بولوا ندنونلافاص كلف یش
 هتشرفرب یمسم هلبا لاک لک یلکوم كلمو اکب نی رق انادیرات دا عو امن هرهج
 اعقر یمسا بولو! ندّول ول قار فافشوقاربو ضای كلفیعتلا رداقللا ع وبطم

 یراتدابعو ادیوه « دنراتروص العا تشپب نالعو یوم تنجنادلو یناکسو
 رد یدوم هبا لیاعحس یعسا كنلک وم كلمو اهتنا یی تبشخو اعترا هلبا .دوعق

 بولوا هدي رفآ ن د ڪڪ اپر وب شخردرپ هداب ز ن د دبشر وخ كلف یع دیاما
 اعاد یرلتدا-ع بولوا ادیوه هلا یدآ تروص یسهکشالم اسرغ یعمسا

 هلبعا لّیارفر یلک وم كلمو اشنا برما لیلمتو جبس بوروط هرزوا غار
 ر درلنا نوفاحو نول روم نوناحورنوسو رڪ هکر د یھ

 # هعس نیضرا ليص# %

 لبا مکحم مامز كی شع یسودنکو ےقع ع ر ہدنتلا رداکمر یعسا كيمزیکلوا
 یلاعتو هنا نح بولوا مدته دنس هضبق كلم ك شع یامزرب رهو میقم
 غد نافبح ندش یراد-هم یولد عاخرب هدقدر وب هدارا ییکاله لداعموق

 ردشانند موم هت افولحم نالوا نکاس « دنیمز ویو ردشلوب ع وقو هليا میفع
Eباتفعو فاسح هزوک نب رالاتعفا اصوصح باوت تباک دفح  

a ^ ann 



 گر

 ترضحوید رد هه ارا ق رشم هلا برق هرکك ب نوا ییامیسکیاو رد هلی وا
 هت اس قح هک انقو ( فا هقلخ یف )ید روی ردشلرپ و مخ همالسلا هیلع یسوم

 یراب اہ بوقاب ےہ اش ےظع كنیدنک سرع یدنربییالعا س رع یاعثو
 اکی منام نیا رابکتسا امون وید هوا ی < دا قلخ هنتس كلود ندنب ادخ

 یحانج تيم شب تن هبح لوا هک ی دلیق هطاحا هل اهردژارب یاهم شرع لوا
 یادم ناسارادقم لوا هن « دن زوی رهو اص هوجو لب شع هدنداقرهو

 اتصح تارذو رانا قارواو ناراب تارطق ه- دج سره بواوا ریمم

 هکر دب و رعندراب> الا بعکی دردیا حیس هجشددع راهنو یلابلو اتد ماباوراخعاو
 فصم یهذ یدسحو ات * رد یس هسلکو ادخ شرع یس هقدح كت هوا |

 عاونا یرب ره هکر دواو یداسق كيب شت ماس٤ بولوا ارج توقاب ی رازوکو
 اجماع رهوک رب« دنلا بو روط كلمرپ ه دنک ون رپ رهو ردراب ۷انولمهل ز ھاو |

 هلغطان یصیسن رکاو ردهدکعا سدعو جست یر اکدرک عناص بونوط

 رک د هی" اضتقم یسهشچ بو لیل نما هتسهآ هک ییعل هسازوس كعا

 تها_سره ب ولع قیلخ اید ندنشهد یس ادصو تيص كيا ها سدعتو

 ( هئا )ر اک درورپ مناص یهز راکد درک رداقفیهز یدیا ررقم قلوا توهم
 نراقم رافسورابک رپ كتبشم را درک ضقا كس قلطءمناص هتسح

 رد اما# رام هر وم هسردیا عبس یناذ یع# را رک ما هک ردکمرک

 لدن_ص هکر ھ لوخدد هدناسل كي الس ےہ لوا هر د روطسم هدیاک مان نونکم

 كش هکر ونلبق هدی رفآ هدي رففاصو قاری و صااخو فافش رهارج سنجرب

 ردشلوا ادبندنا اموع نوک انوکر هاوج نان بوروا ج وت یک اب ردهدنشرف
 هللا لص ی طصم دج ترضح یرم-ود دیس یربک هبح ل وا « دجارمم *هلیلو
 || قمالوا مو رح ندنهافش هد رشح ز ور بونلوا ضهنبانج سو هيلع یلامت
 جور كش مع درج ماض وذ هم ج بح اصارزب هیوا مالک لص حر دش ااجر
 سفن #لاموهاح باعك ا نالوا التمەغىا(هفلومل ) ردشعلواقلخ نوا عفد

 شرع ۶ و هلبا ندکنو رد ېځور مک را ۱69 لاثم اک اهدکلد شرع یس اهردزا

 یأر ىلع نیضرالاوتاومسا|لخلیصفتن ) لای هي هی شقن هکیلف ییادخ
 ترضح هلق امنع هللا یصر سا_.ء نا ( نیفَمحملاو ني ڪا رک |

 قلوا مورتم هنی ز و اوه هراحت نالوا دعاصتم ندام تقلخ هک الصعو لجقح
 قلح اع” ندنا هدن امز یرادقم نوک یکیا هرکصن د د5 دلج وب راخ لوا یدروب

  eیدناوا +
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 كيزوب هرک قلاو كبي ز وب هرکز وي هدشاو ر را حالا بمک تح یدلوا نو رب[ 1]

 ناساهرزوا قیاس ددع هنی« دنهج ورهو یز وب رادقم لوا « دنش اب رهو یشاا |

 | ترضح اما یدلوار رقمین ابو سیدقتو حبس هلی هفلتخم تااغل هدنن اس رهو

 || مضخاور غصاورج او ضیا یه اشر «دتیاو ر نالوا ندمالسلاهبا » یسوم |
 ۱ ندتهجیسلوابلاق یکل لشد هک الاح ردشفلیقهدب رفآند هوج كبر تردا

 یلعوهبلع هللا تاولص ادخ میلک هک ارز ردقوبتاغانهدننیام تک
 || رفصاو رجاو ضیا یسومان هدقدر وص وید ردکفولخم هلوقم هن شرع ییراانین
 ۲ هرکس هک مدلبق هدي رفآیشعند هل جو و مدیراب ندر ون نسج تردمضخاو

 || ید كلم نکسو ردلو كليب كي ترد شعلا الوطیرب رهکردراو یرلقابا ك
 كکلم یکیارهو رد هفا- سم قال رکی یضعو لوط كکلمرھ هک دنیا قلخ

 شعهنیو ردراهشیب هکش الم یسهلج ردراو فوفص كب زویچ وا هدننیام
 ردراویناسل كي زوبجوا كت رب ره هکر دعشعار ید كالم كم زوج وا هدنفارطا
 و | هدننعاهضوراماو یدروس ردراقفتسا یراشا نوجا یا كمالسلا هيلع دم یییح

 || ( حول اما ) ردرهاظ ہدنا ینا-فص كناقولخم عیب هکر د_قولخم ندرجعا توقان |
 | شعلازویح وا اک | نوکره یاعتو هنا یس قح ردشلدارب ندرضخا دجر زا
 تالاح قیاعتم هیابح او ت انوا تاقواح قلخ هدر ره بودیا رطن هک

 || تاد یهاوم مجار هتلذو ترع كعلخ اص وصخ تادارا ع رفتم هتاوماو

 | ررحو رد ردیاررظن هحول ليف ارسا هللا نذاب همه وق راض ردزرةء

 زا یعقوب و روطسم هد هلواد:ب:کح ضعبو رلبا لع هر زوا ودلوب
 ۱ ردرهص ههوو ساق ییمظع ردٌثلدار نداض رد ظوهحم ج وا هکرد روطتنم

 : تاقولحم كج هدیاروهظ هما موي ىلا ردراو ییفرط ندرچا توقا يکناو

 || ردشل زاب هحول مهر ماب تاردقم نالوا قلعتم هعهجو تنجو هداسجا رشحو

 j) اما) ردقوپ یلاعحا قمل زاب در ردشلوا ق فج بولوا لوط بوط قح

 | تباک ردمتوب زویو رد هوپ قالی زویشب یغانزوا هکر دشلدارپ ندرهوجرب
 | لوا ندهلجج رد هر ز وا قهار ون ندنس هقش كنا یک یودتیا حشرت دادم ندا

 |قج هلوا ورب ندلام تقلخ «رکصندنارد € می>راا نجراا هللا مس 9۶ یغودزا

 | هکر دشعاوا قلخ ندفافش رهوجرب ( یسرکاماو )ردشمزاب هحول امامت ی روما
 | هرو ڪک هب یمرکر ریو رلکوک تاق یدی الثم ردنورب ندنیمک ییمطعو تعسو

 ید یسرک هلی سایه دہ طع كش ع دن ردهشرادقم ههلحر هدارهک ولوارب 3
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 نيالا ۸24: اوم تاقولخا أ اما یدلوا نختم ندتفلخ ردت هب اس

 ضر مع" ۰ :رزوک نینئاو دحا هر زوا یتوداز اب هدیکم ربضت هح لوق یننصم
 اهر را یدلک هدوجو عف انلا رهاط ما یهدرلناوراغاط ینوک اش ی دلدارب

 سجن ی دنلوا قلخ بارخو نارعو تات ابن راسوراجاغاوراوصرفا نوک ||
 ینوک هعج هک المو شنوکویآو راز دلیاما یدندارب راکوک جا ینوک
 ریپ مدآ ترضح هدنعاسیصچوا هني و بوئلبق هدب رفآ كد هثعاس یهچوا
 ندنج هدنتعاسرخآ ك وک لوا هنیو یدنلیق لاخدا ةت بولوا قلخ

 یرادةملیب ك هلی یرال امدوب یرب ره كمابا نانلوارک ذوبو یدالواحارخا
 هنس فلاک كبر دنع اموب ناو 9خ اصوصعخ هلبنب او ر نی مس نبا یکو دیا نامز
 ح ولړ نهزاب ككلوا باسح ( عارصع ) یدلوا تبات هلبتلالد 4۶ نودعت ام
 ندنس هعل كنا هرکصخدقدنلوا قلخ یدج رون هل ابو # رلوا ج رد هر زوا
 رهام نر ون هتخب ینو نادلادتقر ننک یطاب لا رها
 ءاعسا كمح ترضحو یدتارارف هدنجعا كنا یدمم ر ون بولصا هنیرب شرع
 دیس هدا ماجرف افص لید ق لوا ماست لب كيب ی رب ره كنس ییسح
 تزع بر یدسلک هلا جر مسای و لیجرکذ لوا یکن یدلوا لوغشم
 ضرعو باچ یی تیور لوا نیکعارظن هرکرب هرون لوا هل تجر رطن
 كق ع لواو یدسارد ب ولوا عقاو ایحو مرش هي ید ر و ندباس# الب رادید
 هرز وا لاونم یتود وا رومًأم هن هدب یدنلوا قلخ ابدنا حاورا ندنر هرطق
 | تمشخ قع هللا توطس فوخ هرکرب یدلک هراهق مسا دردیا عبس

 || كنزرع بر ینعی یدسادارب نر رفاکو نینموم حاو را ن دار طق بولوا شرم
 كح هلکهدوج و مایغاازور ىلا هکندکود راردردقلواندنو طسی راهقتفص
 حاو رالا هدء!یدنلواقلخند هرطقر یر, رهمالسا لهارک اورفاکرک | مایا

 حاو را فص الوا یداوا فص ترد حاورا هرز وا ینیدلروس هدنح دونح
 نیدهاذو نیدپ اع نینموم حاو را فص اثلانو افعو ایلوا حاورا فص اا اینا
 یدسلزید نیکرشم فانصاو نب رف اک حاورا فصاصبار نیمججا مهريغو
 حوللاو شرلا هقلخ یف ) یدنروک یکی زا رابرهش كرانا ید رون یدروط
 نالب داری لوا هرکصند یدم ر ون هلنباور هبنم نب بهو . ( یس رکداو الو
 دصوتم تاعفلو ناسل كب و یدشوا قلخ ندرهوح لشدرب ردش مع

 ندنسایقو نیم یمظعو تعسوو یدلشاب هصبست یت زع بر هلیا نارکی

 + نور $



 بوذلوا قلخ سو ضرا هلوا شلوا طابنتسا نادنس ارعیاوخ هک ءالا لع

 || كحا ر ىس هرمعع هجو هلرف رو كن زوب وکو یس هرم ر اشا كن زویرپ
 لج ىح هعجلوف نیفَلا هضور ردشروک بولواررقم ىب وه «دنرزوا وص |
 عب صرب كلل وا هک یدكبا لیمګ هتي وب كکلمرب«ر کن دقدت ارب یضرا العو |

 هدنس هنروا یدیاندنوقاب لیشی كنس لوا هکند رروط هدنرز وا كشاط هابس هراکبا|
 هک ی دیا ناشوج نارک ین عرب« دنکو لدرب ره هک ی دبا راو خار وس كن یدب ۱

 هو ید رولبیلاسعت ی راب نجلا ییابشاو تافولخ یهدنحناو یزاب ردلوا ||
 كي قرق هکی دیا هدناسوا لزوکوا لوس رب شاط یک«دشیابربز كکلم لوا |

 یرازغاو یرانر وب هرزوا باسح لوا هشو یرلقلوق رادّمم لواو یندرک ۱
 هطوب قالی زویش بب ام كنسكنا ره هکر دراو یرلفاباو یرزونپ وب و یرثلدوا[
 ماض روٹ نان لوا رک ذوب هاب و ردن اویل یمسا لروت لواو رد فاریا ندنر رپ ۱
 ءاش هنس هعمل بو روا قرب كن رزوکو دنتمظع هکرد هدنئسوا مج توحرپ ۱

 عج یح ندي مغو ندهک الم * “صر ردلکد زدام هکعا رظن کا درفر

 ولکد یس هلاد لدرخرب هسلوب وق هنکولد یتروب كفلاب لوا ندر وغارب ز زکد ||
 هدننسوا ځی ر نیتهرب اب رد لواو ه دنر زوا رپ توح لوا سد یدیانغروک |8

 هکر د هدنو تبارع رده رب , هدنر ز وا هلل ةردق ید جاوا مکه ردشمروط

 ردشمر وتوک ېپ هاج وب هلتوق یيپهل رد «دنتسوا نازو رف شا ارب هلسچجوب هني
 | توف كني ولع ردږبک لوب شم ود هنفسوا هلرونترب ر انب هک بوک نیضرا عیج
 ا رع ٭ لاردا ع مھ ہداوهوبزج وا ( هئشنل )رد _شمردلاق و راقوپ یتا
 یب رغب ینیام هليا مالطو یدكوا قلخ رون هدلوا موي هج ابو ٭ لالچ لمع
 ید لدار تاوم ٠“ دنوک ی نکیاو ىدلوا نيعمو زاتع ر امنو ليل بونلبق
 قلخ ل اخ طسا یهدنسامكنوصک هدننسواو هر وص یکه دنتلا لرب هک ی نعد

 | بولو مولعم اسمو حص هلک ناو یدنلیق هدب رفآ 1 شنوک هدنسالاب هرکصدقدناوا
 تو عج هدرب رب رلوص ید دا تعحهدنوک یچوا یدلعم

 وا یمایض لرفو سعش بوللوا قاخ ین ار ون موج «دنوک یچ درد یدلوا
 اسو ربات محو راقلاب ی هد ابرد رعق» دنوک یجشب یدلواررقم یمالجعا تام اسو||

 یعتلا یدلشاب هژاو رپ بولیدارابیرب نام ندیازاورپ هداوه وجو_ییجیروبط
 |قلخ شوهرب ح ور یهدنن نص مدآ ترضحو شوحو و مب اهب سوفت هدن
 | تب ثم .دنوکی ب دیبولوا مات ناکدی رفآ هلجو یدنلبف طلسم هت اقولخت راس بونلوا |



> 
۱ یراشا هبرعو قرمم لولم هتس ترد یح یدلوار وطنم « رفا فاصم

 

 دودھ مھ نج © ےھکولمو ہما ین لکل ( ےظن )هک ہل ی رطوب یدلوب توب ||

 گفراتاب هزومیم (ماف) طیعلاو # مهف اف (یف) مور ()سرفالف # ىس ج لبق

۱ 
 | و ء ادهم ىش (0)* ىب رغلا لولم نوکی اهدعبامو ۵ (ن) سدسقلا كولم اماو

 | هلیافاکءدن ایاوب سب 8# ینو ر وج و لدع مهکحو# اب وو اقرش ضاالا |
 تراشاههعبابت هلااتو 4 هقر ا ¿هل ان ونو ه هنعا رف هلباافو هب هرص أ: هللا تافو هب هرمماک |

 ناطلسو ىح یرصم كبلس ناطاس هدننداوح عساننرف هنيو یدنل|ا
 یینطلس كراب رهش چ وا ندندالوا هرکص ندودن ڪو یتریس نسح ك [علص

 مو اعزیخ اھا قاب «دعد نمو ( ظذ ) ردشعلوا تراشب هلبا تبب یکیاوب
 اذه كلماذه ذخ اف 9 هل اذه دعب نماهکلع و ® یطتغب الب وط ارهد
 ید یساضیا رادسقمو نکل ردمزال راصتخا هدیاب وب هک هحرکا 6 یوم
 هدنافتلاو باو ر یلک هموق رم هفت یدیا هدنایح دیق بی هکمادام ردمتخم

 تابا ینابح بودیا تبصو ییهلوا نفد هل  دنرمق یدلبا تافو هک اتقو یدیا
 ولد رد هرزوا لاومو هتشا لامجالاو لصا ىلع لاڪ عقاو ىدللا

 هقیلخ هدکدتیا رابخاو لقن هنیروطح راوکر زب نام ت رضح رابحالا بعک
 ندرل ل یدروی لاوس وید هلوا یراو رولیب هدیرنب یتربق كيزتي ابر ادمان

 یدزتسوک هتضح بوتلبا تح یدری و نیربخ كرازلوا ود نی رول ن, یرب ||
 رابح الا بک بو راقیحی رهاوطوا هلقودنصرب دیدجریغو دیدح رابدجالاحرد
 ناالوب هله دناو راوکر زب کیا لوا رايد ر وتکه نیر وضح راوکرزب ناهعو
 هدنګا رلیدجا یغودنص ل وا بولیق هده اثم یراکدرک مح نص رادما باما

 ی الوطرب نج رد رهاوح لوا هلبا هلعرب اح هد بکش كمع شر وا ندلنروع ۱

 ی هارعا « اک هرکصندنا رای د سابق خاسنتسا بونلوپ شفلوا جرد هپ همعشم یار
 | اضتنا ثرالاقی رطب هدن هی رخ هیسابع ها فلخ هاکو «دن هنب رخ هبا
 یدندنا یدشود هنس هني نخ ندلا حالص فام ینا طاس معمق رەوا طفح و

 هل امم بس و رشه هنسهدعب هنس هناخش اکر ع نہ دوادربما ن دنرلکب دیعص ٹبالو
 ناحفص وربندن ام ز لواو یدشنب هنکلمت میهارباریما یعنی روب رم هدنخم رات

 ند «ریتعم ېن ڪو هک لاوقا یک دشن رفا هصقلا 9 یداوبراشنا هدالاع ||

 ع زابرب مجرم ندناروت باک هو ردرلنوپ هح رص تاداور نالوا ذوخ أم

 | هشرعناکو مانا سقف ضرالاو تاوملا__ ولخ ج هک مدروک هدغرا ع وبطء |
 ¥ ءانلا يلع %



۰٩ 
 ope طه سی بو یدز یر زوآ بو زود زهحو ند

 ربدب للح ندافوط ثدا وح هک یعد ید تبا عضو هللاهءددو ه هرافهر هدنع|

 راغ ناهد ER ر هب هنس ندهنس اماف ید دیا داره ییسمالوا

 نسازارانلوابلاط هتمکح بولوارادیدیو رهابو رهاظرات الا ن قدنصبولرچا ۱
 دا ند هنسک بوروط هدنطفح نیلک م 0 الم هدمانا ویا

 یدسلاق هرز وا لاونم لوا نیکعبا اعد هلی اج ر ند_ةح ترضح ینسمامشقپ
 ندهنس هک ی نع یدلا نس هند نوراو راکز ور ,ایکح هک دلک یرلنوک اروشاع
 ربضو قولفم ه دمانا راسو ح وتغمراغ ناهد لد همام خا ندحابص نوکرب هی هنس
 لئاز بوش للخ ند اّفوط م ااو قلوب سرد اکا ھن سک بولاق حورمدع

 دضاا وک ۵ تان اکی ار وا هنباسح تتمکح یا ( هم ول ) یدلوا بم لوا

 راجنو لی رکود یرو ز زوکهک هجرک ارفو سع۲ 6 تادوسم لکشم یبم*:چ
 لاثم ینایعم دلرف 8 لکد اهتنم كمد_ة ردعدقكياذ @ تادراو وا رعلیب هبا

 a م اقرا 4۵ اک ارب د در اطع هل وارلقر و لو ڪڪر @ تابیغم
 توملا قلخ قل اخ ناه- # اق ىوسام یلکود اش رد «دکناذ 9 ناساحم

 تضر اددح مکحو مولع هلومهوب یدلوا یتامز ین لابناد هک نخ # تایاو
 | لاکلها هه ندنساسع لّنارصا یو لاناد ترضح هک ات نت راتعاو
 هلدهحو دح لد هب ورع نامز ند مش عولط راددراو هب هرافم ل وا هدار واعر

 یرائراو هدعب رایدلوا عفتنع هجن دیا تافور ودنکر ابد زاب ییماکحا لزدحوللوا

 یرز و درک |عبتەک ىج الم فوسلقف مان برب هلن امزار 9ص یدلاق هدنطم>

 یدندیا نس ےس رب رک ا عبتروب زم هلی | هطس اولوا ید رک هلا كي | یدیا
 یح یدلیف لیصح ه-کلمیلک بودیا جارختساییقیافد كەر وب زم هدیصقو |

 كیژب نکلیدلق فینصدریکا عبت : هحل مر و ىدا فبل ات بش لەر
 2 > اکح | همی هصملا#یدنلوا ir خناو وو دیقم 4ه>و ره یس هس

 !ندرهافصم هدقدلوا ھا هلتمذ قلت صیص هنن ر ند هروم ° دالب بودیا 8 د

 |تکلم رخآ کا دع رسم یکل هرو دەنا ق زو رو مکحاو تبث
 هكيدزاب ماظتنا ی ال ةموظنم هدیصةر و ماکحا قلعتم رسم» « الم نیفمالوا

 ردادب وه هلعاطءوب و یم “هلا هاو زا كلو رضا 1 دب وف رهاوج هجن
 هل اب و * تاصو تماصو تماق ما ىلع هبربلابر نجرانم مالس ( مظن)

 یهب «رمحاوب یس هج بولوا تیر ترد شعلازوی اهج هر وب زم *دیصق ||



el 

 نالوا لیاقماک او ۵ دی 5 | یکو کس که دنمان ) سو یکلف یغدرڈ )

 ك نوا مدلیف هدن * یئ تاقوا ر ٥ ا یسوق هود هدنیمز تاق یعد رد

 ید كرنا هر زوا قیاس بولسا مدتیا و فج بودیا نیبعت هرنا یخد لییا

 ب واب روص یراباتسح و رشذو مشحو یدلوا مولعم یرلبصاعو یرلنءوم |[
 ( هرهزواسیمچوا ) ام دعب یدلون لوصو هاقم نالوا ردقم هرهزره||
 زوکوا هدنیمز تاق یصچوا هب مدتیا قلخ ییایضرپ بکوک یم سم هلیا یان |

 یکودیاراداش لس كب زوفط هداندوا مدنارب ید اپتا ی موقر هش هتفلح

 اهلباافرص رے یراماظنو لاطب یزر اتع خد كرلنا مدیا مولعه ةر ودنک ||
 مدنارب یکوک مان ( دراطعو یکلف ییکیا ) هرکصن دقدلوا لالتخالا رھا |
 ماظنو مابق هن اقولخعاونا ما-سجالاو داسجالا هفلتخم یخد هدنيمز یعکیا ||

 تااویح كولبرب روصا هعوتم یدنارلاکد هد-کشر وال + لذا هک ند هل مدر و

 هداز نده-هل اس تاقولح ین ایغطو نایضعاتارادنکر ادا کیم هلج یدنا :

 لاله رارپ رب ی رع ندنرلقدباط هد راطع یک وک بود لرش رایتخا رایدتا م

 ندتهجرون مان ( رفو یکلف یکلوا )كللذبّقه ات ید
 هدب روآ ید تکوکرپ مرکمو دهس یهر و رمو اف سو مظعا هد ی ُ

 یکم هلبا مدا ی یو ی سه هللا ناسا لب و هد هدنیمز تاق یکلو او مد | ْ

 ۳ رقرهو ردکح هلک ک ندکبص كنس ی س هلج كرلنا مدآ اب هکمدنارب یراق نالوا |

 3 نک کد الواو ننس ۰ ا 3 عا ER روهظ ثداو - نوک

 طول هدشل اب د ۱ ةو ری دوهو ح ون هدشاب نر قو ريع سی زداوآ

aضصعب و بوباو فسو هدعبار نرقو ریمعیم ب وقعل 9 !| 

 دوادو یسوم ۰ دسماخ نرقو ناربهر ی هڪ ندنس همرعزلمارسایم نارم

 نرفاما ربع یسعو نژرفلاود اا هدسداس نرقوربهع»ب نایلسوأ أ

 | ردایفصاناربمغیپ رخ او ءابدنالاو نیلسرلا من اخ هک نطصم دم مییح هد رخ ۰

 ۱ ی زو رب هليا تلاسر تب ادهو توت تداعس مالساا یملعو ادن يلع هللا تاولص ۲

 رفاسمیم هلج ر درللکد داخو رارقرب هد اتفوب هدرلنا نکلردکج هديا فیس |[
 [ا مولعء یر رفاکو یرانموموی را همك بواک یک هقاس مار اس رد هدنکح
 ود رد ر ردم یرلل ردنوک ه-4جو تح لا اوسلاورمهطا دەب هر کےذدةدلوا :

 لج قح ترضح هب نص م دا هلا ینیع ینتم هس هقاو ح ون نافوطو ن ای ا

 یراث ]وا ر نالوا رک ذو گی 9 نم تک نالعا العو 1
ّ .حجصن

 £ نت 



X% ov ۷ 

 ندم ا-هحو ۳ نالوا رد و نخ عیادو « دنرنم ریمض بودیا نامرفو ما

 |اریثس هل مصنور رع نالس یر یب ره اوج دنن امو ی ریذلد هی ی هصقوت
 هدنجا هک مدیشاوا تال ام ه کر هدناواو ر اصعاقباس نمد هد امزرب هکیدلیق

 گاو للمولکد هن هع اک همدآ تروح تەلخ ىح یدیشل ز اهلا لخ امزنک ۱

 اک« رزوا لاوضو یدرشنایف ناس ال یو هتک بولک میل هل ناقولخغو

 ۲ ند_تح ی لیلا هم لع مدآ هکمد_لوا العو ۾ اش لح | دو یرا تروح

 آت هیضام ما نانلوا نل لوا ندودنکو نتفلخ بس تیک ی 9
 ندرون لوا هدهب ینفر و مد ند هل ج كند رو نالذکو یترکو ترفو

 ندراوهش یواوا لواو یتغیدنار رادبت رهوکی الطالا ی ء فافشو قارب رب
 رادیب بکوکرب هدکلفر ره هتب و کو دتیا قلخ یعبس نیر او عبس تاومم
 تانونکمو رادوم ملاعرب یلب ام بکوک لوا « دنرب رھ ید كنيمز تاق یدپ و
 مدآ اب ا هک هل هحو و یدبشهروس نام ری رپ ینکودرونک هدوحو رات الارهاب

 مدن رب ېکو کر مان ( لحزو یکلف ییدپ ) الوا م رکم نوا ابو
 قفاوم ها بکو رک لوا هلپا تاق ول ساجر ر زکب هي هود هدتعاخو نولو

 هرکصندنا مدلبا رد نامز لی كییز وتوا هب هلج وب و م دتا قلخ جد م اعرب
 تاقولخت لوا مرج الة م دابق مولعم هر ودنک یمیح و دلخو رشتو رشح ماکحا
 8 ا لزم ندانف هاک ر ذک هگدتب یرالجا رابدتکر لیدلک نر نرق مثلا مولعم

 !باکترا بو اط هلحز بکر وکو هنج ی راتموم ندیا تدابع اکی رایدتنا ولس
 ( یرشمو یک اف ص ) ۰-هب یداردنوک هعهج یرلکر شم ندا تبصمعم
 هتفلخ نوف ی رل _هلخ كنلخ ید هدتنیعز یاو مت نا یا ما

 ریدقت دامز لیب كيب یکیانوا ید هب هل چوب مدلبف هدپ رفآ ید ملاعرب لئاسمت
 رایدنک رلبداک یخدرلذ سو م دریدلی « رودنک یتغودغوپ اقب هدملاعوا بودی
 یدتاتداع اکی یرلنموم اماف رابد تا روم یتنمز یور هللسا-ت و دلاوت
 هرخالاب یدتا تعاطا یک لوق یرتشم هن زدلم ی رشه یرلکرشنو

Êکف یش: ) «دعب یدلریو یرازج هر وڪ هنی رالع یدپ وق ی راتاف  
 !تآ یرلتفلخ ليام اکا ةن هدنیمز یعشب و مدنارب ارب یکوک مان ( رسو

 | كيب رپ نوا مدا قلخ ید ملعرب هوم هلی تاقولخم لک اشم هنتفلخ
 یرلنمورلبدتک رلب هک هدرلنوب هر ز وا قب اس بولسا مدلیاریدقت رم هرلتا حد

 كلذ بغ رلبدتنا تاکردو تاحرد بسک هزوک هنب رالایفاو لاا یرایصاعو ||

9 
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 راندیاررطن هنس هقرا كنب رالا كرامو زارفارسم هد تنص یل طابخو زار وزارف

 رانقب هاب رل هیآ ف رشو ز اتم هدشندو اسما باکنراو تسخو لخت رابتخا
 رلنروک ن راکسرید یربغ ندنغپ دلوا زاون رطاخ هلهراکمو دوجو اس عاوبا
 ماکو هر لوصو هلاضوولعو ع رلت دیاریس نس هنس ینارونو ما مم لوصح

  1راثدیارمس نمد هار دس ةهناش تونلف راد هر ندنفام تراو

 هد رار ع تدم بولوالام الا لصعحم هلرای رل هر لوغو متو لانمو لام نادنوادخ
 اماو رلدمصإ مدق هتریداو راقتفاو ج ايتحاو رلیدلتب یکو دیا ه هقافورعف

 اوض عر جه «دلعوا نینوم تا م ٥ ندیکز مهب وته اصع ندابتدو نیلاض رافک امو
 |لکد یس هیاسران الق مو رندتن دو مالسا تدانعسو زدرانص هر وک یتفی رش

 قیعع ( رد راستیم هديا رس یس هیارپ رکا هاکه ولج نشود 7و هاتس

 ید لرل رفاک کرد نام رس هلوقم هنو ناعتسلا هلا ناهس ( قیقح

 ءارحا ه دن الما-عم لج ضرعو هل وا ندرد كنس وسح ل اتد ن انلوا ده

 هدنرللوار انلا یف دلو هلاق اخو رساخ « دنر خآ هلکمروک ی رب ندنس هیلصا
 : نع وا % لاردا ع هداوهو نجوا ۳ ( لد قانا نوع مطلع ء لع همأع

 ناسحاو ضیفوا نوجا هن برا # رکاو شیپ هدناهلو ارهاظ# ماعحیجج میک هنر
 ** تیارس هبلق هلاطره 69 تبّورو هاکن لواندن براب#ناوارف هیلوا هرطظانره
 ٭ لاردا ین یا مشب لقع لث اح هل وا هک ندن هنیک#لماک داحآ یدنفلخ

 || € امذامو اند تقلخرد یرخا هلاقم ل ۶# اسما هدیا كف طل هک هره لوش |[

 تلات نینولامما هکردشعا تباور هلیوش هدقرم هفاروت ها نا
 ۱۱ نادع 1 ناعع ن ود ت اس نشو ر راهشا نروتلاود نیدشار ءافلغت

 ی راترمّص> راسحالا 7 رابخا ناراب "هدب رک نوکر منع هللا یضر

 ضیعرطاخ لالمولسک رادقمر ندتفالخر وما قواوعیدلبا توعد هنسلح

 ثداوحنالوا قلعت مهب یناف یایندو ندییاضورداون كکبدلب و تلکیدروکب ودیا
 جیا كندياوفو مالوانیب ترمع ندنغای-ا هک هلنا نام دف صعب ند ءاڪو

 تعاطا ید رابحالا تک یدروب ويدا دعبشسم یزودنک لا ید ۱

 1 ٭ ما
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 رگ 3 هرس و رات ە 7 ی ورو ف رش سدقو هس دمو هکفو رو 3

 ندنفرع یرادانق اما فرین قفاوحو دن اعمو فی ط) دجاسءو عم وج قجهنوا ۱

 نیکرمشمو م انا تلالضرافک فا ندنرد یعورروقو مالسا لها وا

 || لابجو نیمز یور ط اسد رسب رس ندنرد یرلهاناو مانصا هدبعو نیلاضو ۱

 | هلا ینامرف ادخ ی راب تره اذه دعب یدادارب نیضراو یراحو لالا :

 1 هنل يڪو ملغعد بولاق هطاحا یک یراهاشداپیب یدم رو ی رکشل حاو |

 (RHR راب دابو مان EES ماع لي كدر و هالنلمو عبس كسدقا بانحو[

 ۱ ن ھو رک دیش اکآدونح نلفت فص ¥ردهوکش ب تا سیده ر ون ۴1

 | كلذ بغ × مح ناطلس هلدج ءاول ردلوا * £ هک موکحم اکا ردحور لبح رک ||

 ۱ حالصو دهز راوا راهظاو حایصوهوجو ضع هد هب ژب تروص حاو را هلج ||
 مان | حاو را ترک و ماحدزا نوت یدلروس ی د هب هب دجخ ر و بودا ||

 || هده-جارم لوا اماف یدلوا عن ام اعون هنس هدها ۰ كنید جار ون هعح وه ||
 یا رلد لو زات ءا هل رلتد اس اصعو ابد رانلس هر E < ی وصوره

 نیرلشق ینارون رلید_لقراکماک ھات طاسو تف الخ ةر رانروک ینکر ایمر
 || تعلص كيرا و فيطا ىك ق لشاقنو طاطخو تراهم ٠ داق لقرلنرو ك |
 یع نم هللا مالک ظفو یوا ندرافحا یزوکهرانروکنرازوک لرابم یدلنوص ۱
 | هلفلخ نسح هراندیاربس نفی رشراسخر یک هتنیداوا رمسیم قلوب داعسنما هل |

 كرابمو یدسلنوص ذوا بوغرم سانلادنع هلی ا لاک اب لاجو بولقلا بوب ||
 هد اد هلبا نیحا رو رطع فانصاو مهلا رفو بب ز عاونارلذروک یی ز وب |
 | ءارعش را ار ی رار هکرانوش اسال یدلوا تبصن یف رطعما |

 لال هکرلناو رایدسنلبق راثنرهاوجیاهقو راهتشا دلب یااب و راتفک دهش
 هدنر هی اب تل اکو و ترازو هلزار هنو ی ار عاونا زاد امر ظا هسیرانادند

 | دو رکذ لها رلتقاپ ه_نکرابناب ز صوص ایله راد بة ریشم هبلاراشما[

 || ەدىراەجر نذومو تیطحو ءو رل ر ظذ هنوکروفاکندرکو رل,دلوا تداعو ْم

 | نکرابم ئوز اب تللذک رلیدلوپ ناش داندزا نارقالا نیب بولوا ترهش بحاص |
 1 !هراندیا ریس ن راقمرپ كب راب یدنوص یرلبا و ارو داهج هرانرو کو |

 رانروک نیرلکدلا كنيرلقمرپ ادعام ندرلنوپ یدلروک اور قلوا مم ر بحاصو ۱
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 هاوسل الا ی وتسا مث اے رک ص نو اھم ن رپ تاوعس میس هللاصفنا ندنررب وا |

 | یدلوب قع یناوا ام تربسع لبلد «رانوعنموپ یساوخ 46 ناخد یهو ۱

 ۳ یهاک هدلد هوا لاردا لکد نکم *#یهلاهرطقر یہ دکلاجی ات رد ( هل ول / :

 1 # یهام نی رهف لاس رو هن لب ماد هدتح اسهچرکتفصصاو 8 |

 || € نيزك لاب امه شوا طو نیب * رش د قلخزاد نیرف تسکحرخ-آ لوق روا
 : هرکصضت دتفلخ یدحخرو هکر د روظننم هرهح وب و روطسههد هربتعم بتک مخا |

 1 :قدصام اب وک امام ی ڪڪ هر دس ام ھی تخ رد لوا هک یدادار نع درهم[

 | لاب خر اف سواسطر اهقلخ دعب یدیا 6 ء املا قاهعرفو تبانا-هلصا |[
 | یدنلبق هد وا هدنرب كخاشر اج کهدنیفب هر هش بوللوا قلخ ل اثم اهوا

 1 مایق هد امر كتخرد لوا مارحورار ت سوا ط لوا ماسک لی شع تح

 ]اسب تآ عرب هدهد یدلیق مان لافتشا هنی سحاسب دفتو لیلهتو یو 1
 | هسواطروب زمو ىد البو هتح وا هدنخ اشرب تن هر لوا بوو! ا

 ۲[ سنا دوحو ز دصعم ( هقشنل ) یدل رو كسعارظف هتسوسح رم
 لاج ةنبآ لد# تعز اا اهحود ردر ظذ روطنم # تسا هنا ناو |

 سواط هکناش # تسا هنسا نآ فالغ ناهح و دره نبا # تسه اشنهاش |[
 || هرکشب ییانپ بو روک يک اب لاج یدتنا رظن هی هنیآ لوا سون ام تقیقح |[
 ۱۱ هتل )دیس ار وس هعوطنم هلاقم هلو ةعوب هل لاح ناساو یدشارکش هد[

 ّ # یونرکی ه اشنهاش لاج هناا یو 9 یون هک یهلا هما هد 1

 ۱۱ ی و ونک ی ھا اوخ هګ | رهبلط هب دوخ رد# تسول اعرد 0و

 0 ۱ ضر لزاس۶ء تفو شا هد تما هدنامزرخ | ی ->اا

 ۱ تن ایمو سواطو هرجشاما یداوا ی ان ندنس هدم” هرک شب یمن لو ۱
 ۱ ندهدهس یش! سواط هک اتقو یدنلوا قلخ ن دي دم ر ون هنیءادتا ییهام|ا

 ۱ زاطقرهز یدردلاط هتسابرد قرع ییدوحو ندایحو باه لاک ید ردلاق ساب |[

 ج رم هيا مفامو اید ن دنر ره بورپ و نس هناشن قفنا ام فک یابهص قرع
 ۰ نمگا ناشو هناسع و یلزا مزب ناشک هءرح ند ههشر رب رهه اکو یدلوا| ق

 ناکهتش وو هکشالم ندنرنسقرع كسواط تفاع یدل ور طاخ حارمشنا فرپ م

 قرعو ن ا1٣٤ تفهو جو مشو حواو یس رکو شرع ندشبو ر ق عو
 ْ ءالضفو عو نب رف تمارک ءا بلوا تاو دو نیلسصو انا حاو را دن هنیسا

 | تس ندنرد كنتلا ی رف امآ یدتلوا ق واح نشت دجاس« و ابعت ءاخصو لشرود,

 تست سس سس
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 هنموهفم لم اک ةرشع تالا ایج کرسکا بض سعڈو ر وحو هک الموا

 اه تسرکد با-بحوت رامشز نوریب ( معد ) یدنلواقلخ ندرانا هکر د رهظم

 ناهج عناص ترضح یخد«دتب او رر # تسرکد باسف>ا بیغ هجوکرد
 یسرع ندلوا ب ودیا نیرق تم"> میسقنم هم سف نوا یی یدج رون نی رفا
 ندیحتلا یر ندیهشب یشنوکن دیجندرد سوا ندیهچوا یلق دیبا
 ییبنعوءهر و ندی زوقط یب یسرکن دیج رکسی هک الم ندیجت دب موج ر اس
 ك هلک تاغ ی هدلازآ لزا هک یی ید ارب یینوکل وسر ترمضح ندیتنوا

 فب رشن هليا یدوهشم رادید ید وجو مع بوپ وف هنتر وص رشب هليا یژزجرب
 شوخرس یل وا مولعم # تلخ تیفیک هزب كليب یکم ( هفلول ) یدریدتا
 ید همر وص مکح رارسا هزب # طعاو ز راکد رداق هنبهق ر۵ا تلاحوا« راکوا

 ااف هطیسب رهوجنآتاوا قلخ الوا هک لوا نخ (قبقه قیقذن) تیکح
 زرد رداوا دام ندشدح لا هفاقاخام لوا $ بودیا ینالطا إف اهمفو

 ىلقع ههلولدم لفلا هللا قاخام لوا بوديا قالطا درج لقع اك اماف

 هللا قلخام لوا # هکرد ید حور ر ون لوا فوصن لها هکه ت ررتوط
 رهوح الطف نیةقدماما زردردرداص هدنەح ا یل یش تیدح 4 ور

 اکا تعاجو تنس لها هکر دشلدراب یتدرخآ رهوخرب دارم نداوا طاس

 هب یانو نعم مدآ هلو رهو ج رایضهبو را ردیا قالسطا لک سفن امکحو ح ول
 ادیب سفنو له ندره وج یکیا لوا هنب و رارر وک بسانم یترصت ینعم ءاو

 نیرب شےعاک | ربیع ترضح کی داوا قاخ لوا كلف ندرلنا بولوا
 كکلف لوا هلب-ٍروب رارید یدلبا ق الطا سلطا كف امکح میکهتن ید رویب
 نیمو یسرک اک | ن قم هکیدادارب مشه كلف ندنسیسفنو يلعع تد ۱

 لحز فالف ندنس یسفنو ىلع كسه كلف هنيو راریدیبان جوربلا كلف
 هج راو هرذ كلف یتوبو یدنلوا قاخ ی رتشم تالف ن دنس یسفنو لقع كناو
 ردیهاکیاج هی هشب وشرنود قولخم ندیامهف ہلا یف یفلخماقم راردیا نایب
 یقافتالاب نیقبلاراوب یهروبق هللا ران | نیرمسفمو نيثد_ زاكا هصقلا 8۶ قوبع

 طس رهوجرب ل وا ند هل جج یلاعتو هنا قح هکر اردیا نییعت قوعضعوب |
 هل اج باتاکی رهوک ل وا سد یدتیا_طنربهبا یر طف تیهولا اک او یدناربا
 ناشوج مالی كی بولوا ارد مظعر یدپ را ندنفوخ لالجرا بوبم هیود
 ادم یداوم لرلک وکو ل را رپ ندندعاص مرا درع لوارخآ یدلوا ناشو رخو

 سس تصتصح
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 ینراقاکی و ندقدص یلدا سال ندنب زکر بص یراشدو یز فاو ندرکفت سیو
 نسح یرلشافو ند اضر قل افص لر ابعاصوصخ ندنعصن نکو کو ندییط

 ندتشهدو فوغ یرازبدو نداوع و دهزینطب وندا ا ېب عر و ییلقوندام و

 قالخاو هفیطا لاصخ هلج وو ىدا قلخ ندتماعتسا یترلقاباو

 یدنارب ندنرونو د: ڪک ھل اب و یدروتکه رب رب هد دم تا ذ عماج هلبا ل اکی هی رش

 یدتا مظعت هليا تمارکو یدلیق ت را / هل تعفو ید ردلوط هلی ا ت حر ییبلق

 تنیح هلبا ا ت لوا ندن قول یاس بولبق ا.فطصا هتتلاسر و
 جان ییکرابم رس ثالذ بغیدبابق ںایماک هلیااضترا نوا قیطا تاذ بودا
 نی رللا رابعو نی رق هتتشخ نیلعت ن رام مدفو نی زک هلیا اده ءادرو نیقب
 نیلواو یدرب و ناونع ويد مریح هد اازال زاات ب ولبا نیز تع اف

 تاعصوت یدجحو هک اتفو ید رسو 3 ناهر یردوهثم دوحو كيا هنن ر او

 هنتمدخ تدابعو رکش ه دستدوبعو میان هد اهم یدنلیق نیبزت ها دهرس

 كز وب یدبو بولوا ما هدنز امن لب كیز وب یدی هللایدب نهب بودیا مابق
 لیی كيرم ید هدنرب رهو دو و ماسیق هرک ید بولوا ماد هدنس هدف« لج
 نگیاراو هدنداع ره (هتشذل ) یدلوا موادم هت دابعو تعاط دلا دوج و ثکم

  تلعلاو نون یساعا ه> رک ۶# ع وکر ید وا مد دد اص وب ق عوربشم

 یدلاهدداعو # Re لوسر ح ور كيا »۷ نیک یکهدنوب یزمر ردیربع

 فا #۱ ما رم فرح هن ون نیعیدمراو# مان تبغر یدنلوا هی و فلا ۹۶ اقب سرد
 |یاکوح یدلواح وعم 3۶ تساک کک | هدست رولو ااا تسار تما مایق هسلوا

 منخ# رد ز راب كيل هد اند راد# ع وجر هدفحروض هدنا مزال ۴ع وکر نیعو

 ر وص هحولو فی اع یا ردراو ەنىكنقوج هدنو ارد رحاع ق رفوح مکار

 اه ا يار لعیرخا تیاور #* یلاجاو
 هدناح لاج ضرع اک او یدن ارب اض رهوچرب ندید#ر ون ادخ ی زار ترضح
 هنبات یهلارظنر ونمرکم رهوج لوا مرجالف یدتارظن ندنزوپ لالجو تبيه
 رظن هنفشرپ رارکن یدسا ر اب بولوا نش یکیا لاخلا یف یدمروتک تق ابط
 ناشوج ندنفوخ لالج رظن هم قلا موپیا یداوا یکوص بوی را « دقدلیق
 لاجرون هکل الح ران اما یدنروک هیاکلاب ندنسهثیآ لاردا ینج هل وا ناطاغو

 ندنتفاطا لاک یدلواتعهش رطن یبصن كرمعخا قش و هلا

 بکا وکو رقو تنجو فو ح ولو یسرکو شرع ب ولوا لولب نوا ند لساو
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 | ددع ح۶ا رک ردمولعم ندنعالت و كهش تروح مرجال» مدلی یلاح تعیفح

 ۰ e مدق هله>ورهو رد مودا N ره وممدآ
 ار آ گالوا 9 نی ىدالب سو رخا ل وا ( هامل ) ردمصمو ست ًالعو

 | نسلو قو ! تالواردلو !لاثءیه لر ا##ر دلو 14 م دق 2 ن رق هلا

 شب ش نرف ارد 0 و نس یکم لا تالار ه* نس لوا|
 اس یا هلاع رهو یدلد رب ۵ اع لس ۷ کف ندید روت ون هد او درج

 || ید لوا مولعم یب ی 4 یدتک یدک یس هلج یدنایهریدعت رع لی
 لس كس ىلا یدناوا قاخ هفت اطر وصلا ةفلت هاشم هته زوکوا هدعب
 یدلوا لاله یس لج ءانب هن رانا ءهدعب یدلیف روم یضرا طا راثآ ید

 ا تار ا لس كيب للا هلبا یهلا بغ کوبا

 تاع یدنا ید. اداح لب كب بولوا نا یا ردو ناشوح > ی رب یس لج

 زا ل وا بوناوا قاخ زوگوا هروصل اذیت ةيهلا ةر هللا یهلا تبشع||
 و شک را لا كح وس NEG ۰,۵۰ دعا ید ول ند روغوارب ینانرد

 اوت یک اقا یدلوا اد_۶ هرلنا ید یس هشال زوکوا لوا یدلدار قولحر

 | ید لس كىلا بواب روى ۇز رات ادن رالا بونلیقر تخم هد مالنناو رفک 0
 نب راد غ رایدیاماس# یزوکوا هلان و یدسابار ورم د هتعاس مایقرلا
 مس و دعب را داوا لاله امج هر حالا هلا یبس یراناصع ندش رمد کود

 هر روص9 ین روص ندنوتلا فاصیدلدارب یحد, 5/9 هلن رهش هزاب تك ندصلاخ

 | سنجرب لسعا نمور کسلا نم لحارهش رهو یدنلرو تدز هپ هنیدمر رھ

 ۱ نوبام# ع ص نانسلوا ن : شاخ نو و و هراد لدرج

 || ردشل زان وید یدنکود یس ھه ج هليا ل واست ېب هن ادرب« دل بونلوا ناخ لاب ||

 چ ن ت رطح فی رش ح و ر تهلخر د رک د لوو ¥

 د هتشرس هل داوس رع دادم قار وا روفاک هتشو هدناک هتشرف نا دو

 ید ردلط هنسا رد يجر ال وا 0 لو یلخح ف ید حور یاهو ۳۹ اوهس يح

 1 هر ون لنهاملاسمج و قله یسناحو 1 هل روص یعودلوا | لب ۾ راد هرو

 || 2 واربهر تسا هدش تبحر ون هک یسک (تبب ) یدلوا نا ا یه ام یقرغتسم

 یناحو ر تروص تروص لوا نکل# وا وا رطنم هک دو "هرهح هنسسش #4 ۱
 نداده تفص ئا رام هد _کدن روک هليا یلکیه ینا مسج رکن بولوا ||

 ا و دش لاو :ندایحو بدا ی رازوکو ندعضاوت یی ویو



 [ ماطتنا ید هلمطالتو کارت یرمغرب تافص یاب رد حاوما هلوا ید تاقولخم
 ییسکیا مدن ار صخش كی ناسکس عونر اذهلو هلو نب ر هرهب ن وکسو
 ادحاو هدهد م دلا ر دقنرع لش ES هنر رهو مدمروتک هرسصعر

 مکح هرکصندنا مدلاق نب کلا هدنلاع دوجوهن مدل افا تسهل دحاو دعا
 آی لف الوا یدلوا قلعت هنادوجوم عونرب هنب مت دارا یدلباا_ضتوا تافولحتهنب

 هرکص ل كی شبشع ندهلجوو یسرک هدرا یس هرکص یو هدعب
 هد ییدآ ي درا كنا 2 تققرد اج هدا س هکشالم کوک

 | ك رش هدننام خزود هلتشهب هنیو هدنتییام تج تقلخ هل هکن الم یلخاما
 | بدتر هعفدوبیموماب نکآ ردنعااضتفانأ هلهجووب منمکح ردشمک لی
 || لی ك نوایرب ره هکردمدا كی نوارلنا رد_اکد مدا نالوا دحج كنس مدا

 || رسم كمروك نیریرب ادج یدعلوا قلخ ید یر هل وباف یرب یدروسر#
 | مد كنسابر د تم >ویت اغ كنا اع تردق دزولکیب کی عا یدرو- ود یداوا

 ایس ون را مهف ( هثشنمل ) یدروبط هل هجو حافرب یغودعون ی امنو

 مکحرس ساساقوص 2 نایلوا مرڪ ےھ هررد# ع رح مزب دل نابلوامدآ لکوک

 || ك نوانانلوارک ذمک اتفو 3 نایلوا مکح نکا یداقتعاداین  زءالک انب زمر
 ەە مدآرشااوبا نالوا لدح كنس هلعفسم ٤نا یدنکی دلکرر مدآ

 | كنسهکم تاحوتف رهطالا هرس هللا سدقربکا حش یدنیا روهظ مالسلا هيلع

 || € مدآ فل 2 اممدآ قلخ یلامن هللا نا 9 هکت رابع یغیدزابهدناب ی اسهطزویجوا
 ۲ یدنلوا قلخ مدا كنو اردیفاخمدآ ك زوب نالوا دافتسمندنفب رش ثیدح

 || ردناثوا لقن هرکص یا نکل ردفلاخم هلوق نالوا لوغنم ن دهب خم رات وید
 || لهجو و «دناحوتف ارب ز رد دی ون فب رش ثیدح نوعی رب مدارک اج

 مونلانیب هدنساننا یناوط كن همرکم هکم هدفی رش ےح مسوم هکردراشمروین ای

 || بوبوفواهلقوش بودیاراهظا یب ویو یدراردیافاوطهک مدروک موقرب هطةیلاو
 || 36 انیعجا ارطتببلا اذ * انیس ےعطاک ادعط دقل 96 یدرارریدتشیا اکب ب اک

 ولد زس ر دا یاوط ورن دامز 4 مدا لاوتش یدلک هغ اب یر ن درلنا سد

 | رلیدرب و باوج وید رفیا_طوربن دلیپ كی قرق همگی دنیا لا-قم بالمتسا
 وربندننامز مالسلا هل عرهمف ب مدار مشنلاوبا هک هچرک ارلب دلبا بھتہ ندکجرکی
 هلا عع اس نکل مدلیفبارغتسا بواب ییکیدهار ورم نام زرادقم لوا

 بولک همرطاخ ینوعضلفب رشتیدسح نالوا قلعتم ه_ٌتقلغ مدآ كب قرق
 ی ا

 + سعی ¢



> 1٩ # 
 ی هراد ندفرطره ا_ةعو اکیسو ا_ضرعوالوط هک مدنارب واول رونمو التو

 ضرعو رهوج دنن ام هدنزوب اوه یسوماب هرکصندنا یدیالوب قالب زوی رٹب
 تعسو یر رههک مدتبایلخ رهشك شع ضعب قوفاهضعب قدصام

 ناکس قوام كم تک هد دمرهو یدیاراو ردق اندول شع ه ریو

 هرکرب یدیا تاقولخحم یربغ ن دهکءالمو نجو سئارلنا هک یدبا راوطالا رهاظ

 گل كب شع یرب ره برنا سپ یدیاتادوجوم یس هلجج هلکعد كالوا راو
 تفغلاح هع یا رجافرب ن دنراجما نکا هرزوا تعاطو ت داع اکب بو روس

 مدلبق هراپ هراب ب و ر واهنیرب رب یرارهشلوا هلبا رهقرصرص نیکعا نایصعو

 ناناپ یب ی نبا كرد (هثشنذل ) مدت ع وب ندروغوار ین اول ی دناو
 * تسل ربعو تسلرمع اعر E کرا ین ربخو دننشک هد ع < یسا

 4 تنسقزاخنو ترک را

 + رکیپ شوخریط تقلخرد رکید راتفک ۶
 ےس لوعع ناغرم ندیانارمط هدب راک درک تیشمیاطقو یراتدارایاوه

 هاکرارق اک او یییهام یامهشذی رفآو ی دلبا لوزن ندزوب وب ېک سن هقیقح
 هکیدلبف نام هلبا لاونهوب ییلاحو عادبایپیدلوپ شرورپ هدناروصت هنکما نالوا

 مدنیالخیخد هنیدم كب, ناسکس ه دن زوی اوه یسوماب ید محار ون ةعلخ دهب
 مدنارب ولکدابند نوای رب رهبودیا قلخ كروکک هلتبسن هنیادم ی لوایزرهشوباما
 یر رهش هلجحو م دنا یرادقم ییبام لو کس هبا رب ییکلک سکوی كنب رب رهو
 اتیهو دننام یب اس ایه جبع مدردلوط هلنابوبح سنجرپ یک ی راد لدرخ

 هلادرب هدلع یدنک هلتضا ر ینشاک مدق خ رفلاب نوبامهع رم لوا مرجالف

 بویلاق دحر ی دنکود یریاخذ كرارهش عبچج تبقاع یدلبق تعانق هیادع
 ندنرکیپ هنایشآ جور غرم كشوف لوا هک ان ی دنب یسهلجج هرزوا باسح لوا
 %4 ومه هناد مهو مادو ع سز دوصم ( هتشنل ) یدکی دتا ناربط
 4 ومه هنار وو هرومع«شیارآ ومه هز اش اکو رودو رهشزمویفم ال
 ۴ وه هناکبو شدوخ هراخو هناضمه ۶

 < ررکم قولخمشذب رفآ رد رکید راتفک #
 یدص نو ردنا یدلوا ناشوج یخد هليا اوهرب بشم یادرد یسوما كلذ بع
 ع ور تأ هاذ دهاش هکی دلوط ید هلبا اکی رهاوج هنوکرب یهو ضرا



> ۸ # 
 4اه امو یتعواندو یالدلا ہیلع دڅرونونابب ید رفآ لواهکر د هم دقم

 < ناسنالا ةقلخ لق اصوصخ رابا نابع غب دنلوا قلخ هلهحو 4

 + ین رارساومکحو یتغودالیفهد رفآ ندزو هن ناجی ونا طیشو هک ام ۲

 € رلبانالعا یغینیاک $
 كکودا Es دل قلطملعاف قو یرخآ قو لوایا رگ زا (

 كتاغص لبصفت هیلوا ات 6 تبا دینا رب هزب كلع یهدکناذ قةت ىدلوا

 نيقيلاراواب م هجا صم هللا رانا نیمه 8 الع و نيخروم ء ال صد تک قلفم هر

 طایتنساو ےک لقتو نایب هلا «دنرب اک ل ئاوا یشنپ رفآ لوا هچرکا
 تلصحخ یکلم فلوم ندمور ها نکو ردرلشعا نالعاوماهفا هليا رص

 هکفیطالا دبع ن, د انالوم فی رعتلا مزال حراش تفاطل یب ورک ف نصمو
 راث | راونا رانا یرلکلم نبا راضمو قراشمو ینکم هساکعد لغوا هتشرف

 قک, نشود زور یرلکودیا رادبات منعسعو راها رک ردیا تلالد هن راتعیط

 با ههبس سلاحتو نی رب تشهپ تشه كشر هک یب اک مان نیما هضور ردادپ وه
 دن اوف ر اما ی انسحم تالاکو لث اضف راهزا بولوا نی رک ضار دشنام

 كنيفنصمراسو لیصا لصا یتلقن رانا ریقحوب نیکشیارییعتو هدافا هلی تاباغی
 بساسنیکعا دع لدو عرف یداوم نالوا یقاخالامزال ندنناسرو تکا

 همهزا ےک قیفوت نآ 9 ئاپ + زا م درک نارکید ( مین ) مدروک
 هلع هللا تاولص یسوم ترمضح ادسخ میلک هک هوا نخ ی دما 3 شیب
 را_ نسا ندنیانح العو هاش لحج یراب ترضصح هددلاکم یا اس يلعو

 ییاهبف امو یقعو اب د یروتوکو ل دتبا قلخ هن لوا ن دهلج ې راب بودیا
 هنیاک ی یدو عناص لوا هدک دنا راسفتسا وید لدار هلهح و هن ییاوسام عج

 تنجو نیرب سرعو یسرکصو نیزک قو ح ول هک یدرویب هفت یرارسا وب
 هر دق هضرق مدقم ل ك تردیمرکب زویچوا ندنلخ نیضراو تاوسو ےنھجو

 ندرولواوردب ر وكمالسلا هيل عد ملیح هک مدیا ضیقر ول حواربندبر ون م اج

 ردّمح هلوالوا ثوعمرخآ مکه ر دلوا قولخحم لوا هک مدنارب یب یدم حور
 تادلا یطصااوه ملکلا اب دل تان اکورد ولوا ندیدم روت (هثشنل )

 36 تاولصلا یلع موادی ةاجلا بل ط» نم # بیبا ىلع و لص لكلا تنا 9

 هد مات لییزوپ هلیا یرالب اندم دروب وب دلی هدمهاکب مدلبق هدي رذآ هک قو
 رودعو ضار ولع هلا رون یتطاب و یرهاّط هشعد یدتامایف تمدح هدن صا

 ا الجو و



 aA ا صوص ی ر ره ا اک داوم ول و 9 تاناور نج هوا یهنم هلل ہنس و نورو
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 ر را خ رومرپ حجه یلیصفتوب هکر دی همزال تاتا هلا هعطاس ثیداحاو ۱

 كياکوپ مرج الف رد ٹمالعڈ عب یتیاباک بودیارکذ الجب یتدرلن دیا ضرمت
 1 E | هدفلأت ر نيڪ هکر دل سمهلا لا اوفو ید ی نهر |

 | هدنشینج ندیز ابو زاکر ندنرلبزاب راتبخا اوف تیکو هماخ تیک ردشمالوا]
 هدلا هک یدرواوا م د ه د_تغالپ سف صع هجرکا رد_شمالوپ ناصش

 هدنسکر ال اویدراربد ردقیع 4 کر هدول هدن گیر هاسدادمرلن روک ید د

 چر IEEE NIECE ص

4 WELE 

 1 ی در ولر د تسنح ۳ 2 EER ه دلو سدنجو ك جا ۰ ۱

 , ناش هدر < ید وا( ا را او 13 2 ولکدوب هدیاک هحاسد هک, دون وا عاب ۱

 1 هدال صفر طا اوج ی اولا یکیکیدنر وک رو تاک یس د تعصر ھ هراب ضد الا یود 1 ۱

 : ی راو ید دلوا ) 9 ی حمل وب ٩ ا ےس هب | بمب کر لعتسه هحایدوپ 1

 ۱ لب ےھت دل هدنادرخ فواد و دک RE اوم هحاو > یا ۱

 م دلوا aa. J هک د د او تسرد م دابا مد ھ لک بان رب رولوا 4ما لس 1

 ۱ دلش شعیداو ۸۴ ناو رعهعهش ر او دراج ډک ناکراراحوبهلوا مک مدلید # دنسروخ ۱

 ا بک رب 6 < اما تشع وا ی رب ره 9 لاثمالا و وسا ۳ لأمك ا :

 د بانان یکردهدنسی رب ر E TE هراب إلا !قرف یدلوا 2۴ >۵۸یدنا فرز ۱

 ۱ aT مش 2 طط سا تأک مر یدعفص ک ۱۴ | دک طع رڪ ل ثم رابخا هک 1

 : هلر وس یدعیح هرج لحا تو کن ناشوح یدلبا ی ی تفرعم نازو یدلوا 1

 | هماخ بودا یا طح نوکر اکب 3 رهکق رع ی اخ ناکس یدلیو 36 ررد

 1 درد هو اون با 3 ا دو ك دساج دی ¢3 هم ال ع قوساق یا یدد ۱

 ۲ < تام ان لها روک ذم ی دلوا 9 تاوخا تكکیدا نفاصوا نعي ۴ ناسر]

 ۱ نشت ندہدس لوا 36 س )اط لوا ےب بركس هوره تک باب ها وا ۱

 | دعیدتا راتخا تست و لکوکی دن هر کف رکب نداد 3لع لکوکی دنیا[
 ا دناوق ۵ کول یدزاب ال لوصو هه ون همدا تلخ دل ا ید مرام ءا هدیدان ا

 |26 راصما ترا_ مه ںی زا دهب 6 راکن ید_اوا شدنرفا لوا # لوم
 هد كچ اط لوا ےب ا یتعب ٭ یدق مهر ناف رک دلو یکتا تەھ هلا صدت ا

 ¥ ۳م لوا كيل نادانآ ی دلوا د ج روال  نادلب

 %3 رد همدوم ندهلج کاخ ۱ ۱

SH وه برم مچ r 



 تاوحهدراوضارتعا وب رک اردن هتسهو دعاه تناغف یس هايف اعا هن رل: راهم

 لوبعم هوحولانم هج وب سا تاتطا كر هلا یسهم دفع رد ولط هزاسصتخا

 | اد الاو ظا )ال اههح نمرا_صتخا راتعا هک هلهجو و رداکد تا-ءلالایوذ

 | دارت اما ھزاجا نالوا نوعصلا ثیحم ردب ولطم « دراصش تغالب رعت نالوا
 كن رعد هقرشم هک یلاشهندحراخ ردپ ویعمو لوخدمهلبا یئیح همزال ||

 || هدنددرص كارم ەتو فیصوت یش اک یا رب ی « دیدنسد رب شرب هکر دیلاس

 نیمنس»نیلس ج اھ ها ےک ینیرب ن نا کراوپد رد واط مر اصتخا

 یکهد هصقوب رللوا لاردالا یوذ ی روا هلوا كسعم هلراصتخا ندکسانملوا

 e یک كنوب هع. ةخ اف )یز ولق تب رو هدنایصعت

 ا ید وا ۴ زوط فک نوتکردب روس چ چم ال الب رد هاب رهشر
 و ره < كنایرد یساصعردنلا 9 تای یو ۱

 وا رب کا هکر همز )ال لوا یدسا کرد اسم رواب س کرد ینو ر د_طعا

 را هع هدو ص ەم لزمه رس هع قی رطو رلیدعا نا_۔ یرلتا نیخروم ||

 || هدند هاشم رامخا مص> نصحو ران | نیکرنکریرب ره هک رد هم هو ترد

 یناح فصو كل اواعسو نیضراشش رفآ (هیضق یکلوا )ردراکنو شقن هتسیاش
 ۳ بز مدام ندن اسنا ع ونیو اوت او نکاوک هه
 لوا ندزغلوا قلخ مدا ترضحو یلاسق نا تیفیک كن هعونتم تاوولح

 ۲۱| نیربتاوعسو نیز يور (۸- و یعکیا ) ردهدناس یلاوحا كناهفامواسد

 | راطقالا هرو هلی ارام و اتش ءع دساو راک زوریاضتا هرکصندفدنلوا قلخ :

 ران | یتید لوا تراع هل ھج ون راصماوندمو تا_۔صوو رادو رادنالوا

 اا را صتخا هک نعپ  رادشلزاب هدن دلج لوا نکرییسیکیاو هک ردیمالعالنشاو

 | لیصهن (هیضق یعچوا) ردشعلوا یس هب نم نو 2٤ل صفن هلمالک

 || لاجا هجوربراسبخا بابرارنک | هکر د یوغطع صم جو رع لب وأو یوبن جارعء
 تاغقیفحو تاباور تافالتخا هک لکد ردشماعا ضرعت هلیهنیرک ذ راصتخاو

 ۱ نالواثعا هلاوو لقە هدنناب یناع>و یناحورهک اتراهدیا لیصفت ردوا تاک ۱

 |( هیضق یعدرد) رلهدیا لیوحهرخآ لکش ی رادا_هنعا كب ابلالا یوذ
 تالاحقجهلوا عقاو هرکص ندناوزن اند يل عو هلع هل تاولص یسع ترضع

 را ا و ت اار نالوا یا اغا ا اوا



E 
 واللا راد کت هاشم داللاواو رد یمطع راصما كبر رە ی۶“

 کای ۹ نت او هرلنا ردارا هیلع قدم یودیا راصعاو ر وهد "و ردات هک ادفب

 الب قلوا ین اب هی یناسعلا ل بلج عنصرب دنوږپ «زاور دو دنب رک هک الفا ی اند
 راهسو نی زکم طرا م درج دالب رام ناراپ رهشو دارن لاپ ناو رخ تنواعم
 لزرع موو مومهاپسال ردةلو مان یک قنروخیروصفو تو هلته نذر یر
 یادوس یه دلا: لام ی لالم اصح ادذاو فینصت یهدنلالخ تلاسطب و

 ینک زا عبط ل عاش شی وشنو نزحیو رج بولوا ندنلیفال ما یدوساب
 قفنم ىس ا شیپ اشبپ تال ابخ رب یک الوحل ام ىس هيرکف توقو شی راد
 نور ناصالاو تاودغ اهراومهلوغشم هب هل اسم هدرنایک ك نوب نکیاالقع هلع

 راکفالابولسم هله حو و لوفع هدو ورسخو لوعف «هزرورمء نالوا لولمو
 بويع داخ باسو را دعا توس ۱ تعا یکودیا ر اوط الا تولفعو

 یکبلق # تیا فاصنا وق ہک کوک یکلا ( هثشنل ) هلی نکودیا راک طلخ
 هری و هعط فطا # /اوب ردلکد هه طقو لزغا# تبا قاص ند دسح رج

 ۶ ما فانصا یم هشوکر ه یدلوط#* مطعا داوس یداوا باک وب #3 ر دک یریصعت
 روذممیکسک !كنک #بابراین اعمو ظاغلاهدنا 9 باکوب ردبلوا ااع رب هکتوط
 كنا ییع رولتروا##راب صقانرک ۱هساوا ماک 9 لرکروتسم هلف اصن یک رک

 لالاق ءا سخریس دنیا رزتسوک # مالط ۵لوا بد رق هر ون ےک ہت رادع ھر

 ٭ مرلطو كي رات یک دبش لو 8به لب رق هشنکن شوریدلوا٭ شر خآ نس#روک

 ینطاغ ارس ٭ فرثکه سلوا لیقرطن هاوعفر ون # ماترد كلا نر ون ررتسوک
 هسلوااعسو ضراردف 4 ¥ ی.طا هلتبسم ی رونرو ر وک9 ی.طا هدزا رو

 ٭ دحاوخ یا اکس هل وا با د # هجایدوب هلوا مخردیدالفینک

eا م یاعر هدنرکذ بارا ین هصاخ دناوف ماهفاو تاک هح ابد ماتخا  

 ۰ ۷ کیک هکلب بان د وجو هدشنادو 4 رازاب کرد راوهشرد تال ¥

3Fردباءلای وذ ر وه ش٥ کو دنا تابات هل یدوهنع دعه  + 

 یسنا كشر بولوا ع: و ره ظم هدباب وبرلخر ومیکریثا ناو ریرج نبا انالوم
 هنود هنود رونیروک : تاتسلا حد هرز دیک هرناقو ناک یر هلا

 هنب رللوا ناشد هخ را آلفغ ندهمزال دن اوف وپ هدن راغأبو هذ راو ناز وس
 مدع كنسان رونیروکحیک انبنسلت یرازانآ نایب هک ارز ردیس
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 ادایق کند باملو خابط هدن.یوت فاضتا بناکلوش داف دصو داف
 ر وط۔ هصا كب اکیودنبالوق ی ر وت وک دیا تب اک ط هلماخ عمط یلاعت هلن |[

 ترضح هديا تعراسم هنماعا هلن اصن بودیا لر یی روشنم تاع صو |[
 نوا فقاو باک بحاص ها باندا ردان و فقاو هلاحره هک اک یادخ

 ( عارصع) هیلبا بویعم یکی صقان تاذ یی هلماک هه رب بودہا سا

 ملقو حول قالخو مع عاصترضح اما # یلوم كنا نول با یطیقارو ایر ع
 امارکءا طمایتااعا تج تملخو مفرا مگ سین اک دنز باک ك اع بت اک لو
 مرک لضافا ی او نددهتدل مولعی ادو عمو یم ا نیس اک

 تعاضإ باح | نلکشو هدیایرقوم لی حیغودمراعح هک نوسلیق مرو ||
 هدا دی وسد یکی غ ودلوب یراب هسر واوا راحان هدکهروص ندیلاها نالوا

 ا اج یطارفا هدتاک تیر اه دنا دن ودنک ند لح ریهدعت :

 نی رفآ ( هثدنل ) هیمروا هب هن راے اپ ماخ مط هدنبلط درتسدو هیمروک ||
 تن دکوا نارب نوعا لا ترحا # هی اغ نغود زا هر وکر ا # يک هلماک ریبد لوا |

 ۷ ,تلاح هکد ییمط# نغود زاد ماعان هب وف # هب اک كسک ره بوطشاب |

 هک رابخالا هنک فل وم تناج زا رایخا یاس اشور رایسب راذتعا #۴

 یاو ءاجر ندنب انج بأم فراعم ناروتفهفاکو بابلالایوذ نارو مههماعا[
 یرصعتلار؟فلوم ایدہ سادق فس نه ور کر دوب قداصامدتناو اا

 فزخ یرهوزو رهاوج کودتا ضرع روا ید هنعطو لخد ماهس |
 راها فلت نرلذاصت او تناند ده هل ایس هوشرلهلخ ان تولوطتعر ییهدنسهی اتم[

 لب مالک بولب نکو دیا یهلا شی اش یهانتما هنارخ ل وا امسال |

 تیره هدالمعدزارب ز زهلب قدصام هت رس ناسا اه طو نا ھم ا محاصق

 ا السل ۸ ل اا ا س س

ET E RE: : EDE EE SSRI 5 257عدد ۳ اد  CIRBITISS! Dla 

 نکس هسخو ردسصب قرص هنیربتعءرا رار و مهر ظن عطق ند کلن
 هدرابتعا جاور رازابیرهکو رد دقع ناناواقالسطا منو ظر رد یک دل ڭا

 روج وپ روطو رفح عضو ر ك مروشود ندیعر هل عو صعن تادا: ا |[
 تربسخ قی رطو رازی زب وج یولس هک! علوا ادخرقوم ءالضف هکر درت مودم |
 كا فصو یپها ( هئشنل )رز هتب رللوب ع رصردغ بو وفناصناقیفرا!
 هل ابو 8 رابا ناص ون ه دنحدم تالماک نالوا لماک # نیا ناعذالهاح لاکا ۰

 هدب دنسپ تارضح تاباور بیات ناکدنیوج و تاب اکح بیارغ ناک دخاوخ
 هلا اند ما كیا عضو ریذبلدو رب تدم راکدایو میکر ارپ هلوقموب هکر دنشور هنت افص
 س
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 بصعاو تسسل هر هنسکربولوا E.E هلو !دص و ف صذدو یک الوا نالوا

 هس اهن لاح مقاو بویم سوکر اوج هب هلطا هاریفا هد دد سو دع اضرف ردکملا ۱

 ٩ یراسیخا نالوا دیفم وند رد راصتخا (هللان ةمزال ) ردکعا ناب یا

 | رد کر یتعس كلبا لیصفت هلل اغلابم یت اعقاو نایلوا حاضب الامزالو هلکا یط

 ۲ ترا یا یهو ات و :

 1 RR لق هحر 7 ا د و E 2 هملدا رب رڪ ر 1 :

 ]| هلیاراعشا نفیدلیقتأرج هرب ط ت هلا تا اضحو نکو دباقوب یسب وق دنس

 او تدعر هباک خاسنتسا .dA ۳ بد : اکسل هرس دن نوھ صن ( ۳۹ (مش)

 ۲ تقر ەم بحاسصناروشنادو تعط نشو ر بال ط ندا تبه اجو لاملذی .

 بعار دنکلاهیس هرا_هتساو ی ی ی اکوب هکر ده ن انحا

 || راوتوپ هک ان ز هردزاب هتیرلتاوا بام فراعمو باببالیوذ باک هدقدلوا |
 اأ هلتحص بودیا ے رانرب هدلاع راف شقناک هرز زوا ماخی- تاععصو ماخردتن ام

 وب لصمصح ےل _ اک ےس و رس ض تاق هوما د رک لق رد زا

 ىي ڪڪ ىس هرهج نوف ءواج بوبحروآ شار نوه دهاش روطسو هیلوا |
 لها جبن اک لک المالا شوشم تاک رک اانن امزفک اربز هیلوا بارخ هلشارت كح
 شنادو ےھف لیا یس همس عیط ن نزو تالد حم زدرامومذم نالوا لخاد هدنش رمت

 7 نیدصق حالصا هجردساف عز یراب ردرامو رحم ندش نم تسارا |

 هلا: نکیا نکس ۶ ی رمز بوصاب هنلاق هدااح ی رده یمالکح ور

 )د E E | هغ زود بو دیآ ی زر هدننروص جګ وید ردکر کهلب وب وډ

 || رکی لوا هلی وپ # افجو روج هديا دهیلات لها # باک "هرم ز هکر داور هنا |

 ]| ۴دانعا بوبلم» هبودنک یل هج # اورب یہ یمیگ رب بودیا كح ٭ وید هنههدوپ |[
 هسر دی تاحردی رب رد یس یدوحو كنا ساک ## او ر هنیفنصهی | هروکآ ى

را رکا یورح یا رس هک اصوصخ# اضق مپ
 زکه یونس قیفدو 

 | ا هکرولوا ه اک رولوپزایتما ندنرالاذ یرازهن رولوا اتم ندنراواو یرللادهلا

 هللا مهاذخ زرید رد راو یقرف هن كن اح هلباه هکر شود لع ردیا مسریکن و ۱

 [ * نو ر وق لا یکیا نوسنودهلاد#هزاب لاذ یلاد هک ناک نف (هتشنل ) 8
E ۱ایسوس. ق ووا ی نعام ر ا ھی و توس  

/ | 
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 1 کورو درک یف ES ريج نم معس الو ن نم نم شنا

 ۱ کرد و ثعاب را او مو ی ند هلع دن ادل راثکا E توا

 ٤ هلا Ce O ا تم

E :رادنید نیط الس هح رب دن یخی داوا یس هیهب رسد  

 یرانآ اغ ع هکنو = رد و ضرف هنس همز راک ریهرپ ۱

 عدم كل دع باا ریز ژرولب یرابخاو صصق بیارغو راردیشا |
 ررولق تریسع ذخا ندنرم هیهذ لاصخ كلام بایراو تبغر هنس هل |!

 ۲ افشا هساراو هنس ند هبلط لب در قالخا ید هدر ودنکالا سه
 1 ینانعموت ۳۵۳ ار ندن وب زر ولوا دیعم هکعا لودع دم لدع هلا هل دع یی هتسح !

 ریمعه رپ دل د سر هوار وا 7 ناععص رشد CRG هکر ار ول, ر رقم ۱

eرو لو ارب یت دع الداعو یلط كلاظ بو لوا توه هع.۵د العار:  

 1 رد 1 زا دو e اہدناو طظ هلناع دا ف ا اکح نوع* هدر رم ع BK 1 ا

 + هیس دن اوق زا مع هجا را هم زال لیصعترد و« ۱

 خرومو ف:صم(یلوا دمزال ) هکرددال جد ندهم زال د رر هر وه یدما

 | ہک ردکرک برشم هداشکو دحومو نمومو یهذم لاپ مدیفعلا ملات هنسک نالواا ۱

 داحا دا هلڪو تفشا راهذحا ۵ لوس ل ةضقر 0 رو هدنع حج راوخ هرو 1 ۱

 ا نییصعتم ك ولب ر هعد اس یرلعد هوش و ہن رع EL دنسصع) لر او کز

 ۳ ندنرلکدتا لقن هک "هلط اب ت اهر هدیه E یسدو تارمص> لوا نت 9

 : هتخاس تاب اکح صع۱ ی بیل و صرح توک ور هدحالم نرو م 2 1

 1 نالوا نه دلا 8 رد رادار و واب و شسوهنو كرن ھی بن روو هلو |

 || افلخو كا ناع ذا هد تر وص لاح عقاو یارغ لوا ناوخ داوسم “عزا |
 ل ل J چ ره نیول الا مس دیدانصو نیعدات "هلح او نده هعاو ندشار

 روھ“ رو« نالوا ناز وس هدن رمل تعط * رو كا نط ءوس a سے لا

 ارزان هل و هدب اک ن الف یربغ ندنعوقو 1 دم رک هحعار ند دنا[

 ِ راومشانو ےظط مربع 0 ا هم رکسک نحالوو رارلشب هج اهحا ودا

 ندزملاه» ها وفم ول مرح الف رارلشاط ی تاسلها بودیارهنعط هلن اک |

 دیذلیب 1 قوم و یعالکو اب یعهدیعع DE ردمزال a هبحر وه ۱

 1 دیوید رد ولطمراصتخ < هم ال ) رد e ف و ھا

EESسم =  ISU SAREE ASTجی  
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 ۴ تریص؛ و ظقب ضرع ندنزوب هدهاشمنماف كلاعو تربع ذخا ندناهنسح
 ردتب نم کو دیا تداعس بکه لیا تلاح لمس ین ان > یهدنحم اتو لماشیسانعم

 (هثلا ناف )ینا د زاب كی اکیار بنا مھ ٭ یناوختار لاع ج راترک ۱ 6 ےل )
 هدنع وقو لاوحاو ماحت ارس هماکتم هنس هندی تڈ ذکر سو هلکش» ز وها ضعت

 هلی رابخا ناسانشور یهدع اس راّهه-ایرز هب اکح سانماک ۱ ندع راوت م

 تربخ ضع هلکواس یرلکدتی راتخا راتاو زاحتو قیرطیم هل وقم تر وشم
 قالخاو قلوا تبع مه هتیرپ نکلاع كن هغلاس هرز ام تمارکرباک | رابتعاو

 ساحب كنس هل نکیالکدننکءیقلوب ناش ءاللستعا بولوا قم هلبس هدیج
 انعاوم یو لوقمء فرش لیصحت ندن را هک ریتم سافناو لوصو هنیرلصاخ
 لوقع مولعم یکو دبا یمظع تاود هنوکهن لوبسفم یت هللا یراهنح
 شالو سر تسد هل ام لغعو تعقر هدروما تر وشم صوصخا لع ردلوعتو

 (هعبار هد اف ) ر واوب قفحو نیمد قانا هد عیدننسح هلبایم هجو رولوا

 لوا ر دلاو رو تنحم لزاون لزاشو عو رو رپ تالاهم لاح هک مع هاگرذک
 الا هن رنک ایکبت اصم نالوا عقاو ان امر یی هنیرب هح هتس رپ ادنادش هل وقح

 هنهاح تاحول اب الواولالمو تاب یرلف دزوا الم ك اینا لاحاو هدیددیص

 هد دنلبقر وصذو رک ذن لالا هجو ىلع لایراسکناو مو نع دالواتشونربس
 یا بارس كاهفلاس رب اکا رانا نام هرطاخ دنیا یرلتوعضم :دشلادع» حرف

 ندموغ دوق هکلب راب وس اکسوید درذکبربن نیا ندنزوپ تیلست هک هوک
 تاباکح نو زذا ندکلوم ام یرض ندنکودتبا راع-شا یکه! وہ اهروصالخ
 بودیا نام هليا یرالفنو لقع فج هنلبق لاخلا ر ورم هلا نوک انوک
 هکر درا ةفتم یمتلاولوا ءاسکحو القع هل-ج (هسماخ "دن اف ) رلک ا كاکوک

 تاب هل اعا ر ثح بادآ طیارمشو ابو لی ہیاع ۂشحابم الع طرز هکر
 هداععخ تاکسا اع نالوا یمالوط دی هد راو ع هللا راهساوا اب وج ییاعدم

 ع رات هلوقم لوا مطاعا نالوا سل را_ضح هلا رواوا عام هليا هل وقنم تاب

 | ذاع یک نا هکلب رارولوا مزاج هنکودیا هر اکمو داسنع ضع هثحابم هلسانش
 نی راکدتبا ثع هلفلوا فرتعم هنب راکو دبا لکد هرطق رادقم هدنروضحر ڪت
 رونیدیا مولعم هلکمر وک اب یلاع لاوحا هک ناسنا (هسداس “ف اف ) رارولوا مدان

 یلام هلکمر وک هروکه نس هریصق راعا كمدآیب سپ ر وای هلکغشا دوخ |
 | مرجالف ردربسیم هلعا-ا لاحلک ىلع نوتفو مولع لیصحت رداکدنکع هطاحا

(٤ ( 

 سس د توس
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 هرکه تنس هد اقوا رک | یدیا هاکی اج هقرعضوت هد فان نیح هک هینطنطس3
 نع ترفاسه اط رخآ هتسلا هلاو تع هنن رط نطو یالحو تبع

 مش | نالک بط هد نح لوا یسراف لزعوو ید تب قدص لزق تلقلا

 رخآ (لزغ) یدیا تبثمییاع دم ناتلوا ناب هلبا نومو بولوا ندمرادنآ

 روش! هک ان ٭ درکد یاب رذکو تشکب لط ناباییرد# درک یاب رفسرهش نی: جزل دیا
 دن وکز دما مچ **درکدی اب رکج نوخ ادغ دنچات دنچ ٭ ینیپ ییالب رهز دوخ
 دهاوخ دج # درکادب اصل لوک نا رظن بحاص لاح 3۶ تسد دياب نارظن

 شذادردق#درکدیابر دب هطر و نازا كلاسار شب وخ #یددمنامیّل ناقیفرز
 هبهخ ورفا شد ا# درک دیابرب زوریز همه ر هش نیا تلم 9 كشرسلیساب وچ تسانشن |

 نب زدنابو رن هرمسامكشا ۴# درکد اب ررش نوح شب هآ ساز هبهتخوس  نمرخ

 3 دننک هر جو چھا م نینوخ مشج 8# درکد یاب رکدو مدرک هی رج اهراب#نیمز هروش

 ۴# یاع ناش وج هدش ین اعم یک تلود * درکداب رسا هعش یا م در مرت كشنا

 ٭ درک د یاب رھکی رغ نحس كلم نی زا دب
F#دوب هعلر هے راوت ءالع نما زا یی ره هک عبس داود  ¥ 

 :ر وانش سالا میس كني رهنر ا خا یصاوغ س انشره و کح كنب رانا

 زابخاو صصقو ندا نالعا ندزوب و یعراوت دناوف دیارف یص اخ
 هد اکو هک ده رکا کان اس ندشتهحو ی ذن اوع ی هدعدت

 زدیصح الو دمت الاصحو كيردنن ام اشنارهاوز ره اوج یوعملا بیت

 نب زکداوق یرلکدتبا نام بولق نیب رود مسبطشیامزآ نیشیپ نیخ روم نکل
 یتیم چاق رب یلقع یزنک او یلقن یک ید كنعسق نیهر لئاضف نیزر د اوعو
 نویشلاههانخنونفوف السا موسرا هل لج مولع (یلوا "داف ) رددبالندع | نییلن
 ملاع لاوحا یام هرهج تایم هی اره یم هطاحا فاصوا هدیدنس
 قالخا زاس راکو مدا ی هاستناو ظقت تعاب و ما للم یارفا ر ون تاکشمو
 ثالسو راخا ناععص نالوا رب خادعام ندقدلوا مش نحو لئاصحو

 راوکرزب نیل سره صصقو راک ءانا لاوحا رانآ دناوف د ارف نلکح هریطست

 ضح ی ارف هلفلوا راربا ءالع دیدانص تاباو رو رایخا ءالواو ځی اشم تاباکحو
 ارچونوچ هدنکودیایس هفوقم تحج صاو طعاوم طرف یتاورو تدابعو جاست
 یتورقمتابوثم نوع هجرا ل زت یطاصاارک د دن اذه عم ر دقوب

 (هینات هد اف) ردقوچ ن درا هبترع نالوا لوئسمو لومأم یعفانم بواواررقم

 ]| تاناک>و ت بص لبا یس هلیلح *ممز فرش بحاص فلس ی هدنلاع تن اجور

 ۱۰ت |

¢ 
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 ۲| سو ردلابكيلع ندن اود ناسهدو مدرید ندنراسخاشتعاربانفان !نیهک وفا
 | رطاخ نتومنضم سرع سردلا ناف ندهماخ ناب ز هقدلوا یورع هللاح ناسا
 ۲ ناناغ هدرا هدور توس لها تسد كن تل اتل تخردو مدتاناشن

 | ندسخ را عينص درو ه اكو مدلشا اقا | ندا عیدب كلک« اک هشداوا

 الا هکد جرکا مدلشآر اشآ هدیزکرب * دیدا بودیا لصو مکح هتفرعم كر

 ¥ روشنم قرر وطسم باکو ۶# نکلردر رو هشحلث«مالکروطسلا الرو دصاایف

 می دب هليا تةصرون یءرونهدهللا باک اصوصخردروک ذم هد رللدیچ د یییطلسق

 كلاح بایرا هک یدلوامد هدنرن اننا تلاطب و لزع ماا لوا هصقلا رد روعشلا

 هکیدلوا تقو م دلیق علت ی اود یزارش طفاح هجاوخ ان الومیزار فشاک
 نی هکلم افلبو اصعقو هلت راظذ هنت ایعابر مايخرعمیکح ان الوم مادم شایع
 بودیالع هلا ینومطم امکحلا مالک عامساب كیلع هرخ الاب هدلبق متن هکل#
 هنعجا ماو كولم خم راوتو امتصو ی اشمرامساو امکحو العرات اوایلواو اینارایخا

 كلذ م اهسال م دتا ررقمیهجوت هنع)هقاقا یکردب رخ سش هعومجلا دهجنم
 كمنديا راعشیتس همزال انو رکشراهطا هلیایس هرز 4 انیلع هلال ضف نم

 ٭ یررهایل رسی و یردص لح رشا بر ال یهد هجا د هح افو مدنک هنقبرط
 هنفنصت كب اکو هدن اقوا نسحاو تاعاسنعا بونبدیا نایز درو نیم رک ص ن |

 دنکر اطع خمسا یارب دیانرب رهیسار متشسرک هک منه ( عن ) مدلیق عورشزا
 دیشکرپ اف هک هاکر هپ# ناهج كولم شنماریپ قلخ هب دنک 3 نف تیاو را

 م ور ندسشپ اسآ تہ تذلو مومقمیکربفحوب چ رکا # نف تیار

 راتفکر هاوج ماظن ند هنسک نالوا مومو نوح هلتلاطب مااو لزع ماکنه

 هم هی رکف توق كلتعاسرپ بولواراوشدو دیعب هل اغراناو صصق لا ماظتناو
 ردن عاونا ندنک ار موج یار د حاوماو راسکناو فعض ندنج ازتراتیاد

 لاح یاضتعم مرج الف یدر واوا رادب دیو رهاط هسلاو هلا رات الا ريخته

 رابغو لاوقاو راکفاو طلخ هدن د دص لاعفناو كنو مان دیقو ل الب كيب لوا |

 یدردیا لاک شا راهظا ند زوی هت هلیا لارا سکناو لایخ نیا هلبارطاخ |
 نیکعا راعشایلابلا ینام لاوحاراعشا ررد نلکح هرب ی كلس هدرا لوا تح |
 نیرب رقنورعبعت هر همالعو یدیا رمه دیا تأرج هنیرظن ندنمهو شزوس هماخ ||
 یک ر الج ةفوکشقاروا ثسرلبالقن هراهعوڅو رانی رغ اب زیکه نابز كسردیا |
 هیهب هيم هبلع ت یاب یمالا سفن ق یدراردیا فاکشساوید ر ولوا ران پارس
 ڪڪ کا
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 قح رابدوط ںیھس ۶و و دو ص هد: س هب ام نج اوو ضرف ا را 3

 يظن . ا هماع ی رافد اوا بکا زم هلوعمو هدرا اننا لوا افرط ضعب :

 إإإ تسرععم شداد # هز ورد دوب مور لاکو لضف ( تدب ) رايد وق
 ندان رداقم ب واوا لنع ید لاح ارزو هدر اب لوا 3 ه کد ص راتسد 3

 یاضتقم ناق رع باب او اع یداوا ا مک هلترادص را ولناود ل همه هد اشا 1

 صعود همهس م لهحالو دل ءرثا یربع نادر دعا تااعر ۲ ۴

 هتاغ یرللع یفنصاو فیل ۳ كل ع ا یدلوب قك جد ا وادعو

 یس ےمز اا بولوا زوب ہنسکر داق نجار ساو ےھف كننافلوم فلس یدو

 ادو نوكنرمء بانا عم تاوذ بولو برم اهو لاعمه هنسهف رد الهح |[

 ماعاو ںعیالصد هکند,ا ول ثعاب یدرک هش رار رب هلءاح دزا ی کب اق نالوا :

 لا یروهظ مالک تم نیفاومو ماو را نیخروم مانب هل نادو فراعم یک |
 تن هلا موو مومه یدیلاھا نالوارداق هیاثذاو دا شدا | :

 مرکو فطاو لاحم یرالاح ح الصا راک | هک مدروک یدلوا دیدبان هدیرلةجوب |
 ناب تث ارب هعارب و مدلوا ل اعتم كالم هج وتمالاح ردل اخ دساف ی راابم هتم”

 همراه رطاخ هنزو ر نلیلج صن ه هللاا ینرحو یی اوک شا اا هل نابز

 هتحارتساو تارع نماد یپلط ی اپ هلتغارف ند هیاپ عطقو مدلق ستر ېک هب کاک |[
 ه واز تو دیآ در نس واک ها یی وح یو یابند دفع وزن :

 داشرا دل اس رازه رب مان ناد هدرخ درخ تودیارابتخا ىع انف هلوغب وریص

 هتغارف هلشز انو رف ندنز وب شیامزآ یپکزان مبطو مدکوج زید هنسوشرف ماجا ||

 لالجو هاج ضا ر (هشنل ) مدکود نی رارد شب انس هنوکوب بودیا قوس |[
 تداعس هدمزوکر حوا ** لادبا ê ردلکد هدرت لرب وح ۶ لابفانیلک ها |

 یاب رب ز كمتمه ی ابه # لام ل اع هک برد هعقاو لاثم # نیرب دلخ ۷3
 ی وبر دیس هغ زونه A الفا هنرود ۳ و ردمس هص ر

 ست یدعارد_کم ۶# لاونیص نلق رطعم یرهد ماشم ۶ كلود رطع |[

 مکه نهامورهموب د | میسرابتعا هن# لالحو هاج قارف اند تلصو لاج # یفیط | |

 نالوا م رح هنا-معم یهد هدرپ ءار و ۴# لاو ز نی رق یرب ریفم صقن هدنرب# |[
 ۴ مراتنکدنق هلک اب ب دیقع ےب ۶# لابخ لظ نیع یل اکشا ا

 تاودالا نسحا تاودسلا لصح # لالا لا تاسن ىلاع هنلهایدنروک ||

 یفاععبولف لع هلبا یساوخ تابتلا نما لعلاو مدمريا ندغاب درج بويد ||

 < ییهکاوف #



4 ۳۷ 
 هبا یراغ ا ودن کم ۰ دنلاع انقو رقف ب ویا وا شکر اق فرح لها نایموقوا

 دیس ثالذ م١ ی دبا زره هلبا ینارج هعلاطم» دیلابل رنک | بولیرواق
 تارابتخا لردک بوتی رو کر اومه ان یزراعاضوا هب «راوکر فرا

 هعطقوت بولت نیکحرا هلاو ز حورو مولع باتلاع باتو و هلاک یر هيض رع

 HR ےش علا طبع خر ج قف ازا )۴ س مس #4 ر د راش | ےظن یب هشیطا

 AE 2 ازا لاوز مو ررد تف # مع كلم طسور د یلو تفاب اوتسا

۱ 
 3 تورد ات ادور راک هک دشنا توو # او نارد نام وو

 یزافمریش برن یحافلوبنتسا هک هجرک #۱ ملاع یور هههدریکب لهج تلط

 ندو ب ی راندو تسغر هب الص " 9 صز ید نام

 7 یهدنس هپ اثم اند تشهپ تشه ب ودا تباع ر هلتهجره هب یلاوم ناک
 |ناسوهون بولوا مولعو مکع عبنم ید مور هلکقبا اشناو داجیا اتبهیب نا
 قیقرتیادهنادعتسمویدباراشلوا صالخ ن دنر فا مدا دش تفر عمو اع قد رط

 دی زباب ناطلم یدیشردلو یدیا راش! وب صاخ زایتماهبا فیاطاو قراعم لیکن
 هنس هن اکو لم ویش كني دجام دج ناخ لس ن اطاس یک اف رصم كاذکن اخ

 نک اھا لوا ہ دق داوا نا اک هلبا یت احوتف بلحو ماشو یصم ناک ت بغر |

 ٹکلم هلکلل زار طاخ یتفانصا امکحو ارعشو الضفو الع ینودلوپ هد هدف
 تافیلأت نیغلوا ررقم یمادوس کال ریکلاع دن سادیوس یدشم روتک همر

 ثعاب یدیشمروک شوخ بولو زەم رب ره بولبق یلکرابتعا ھت راراٹ او
 تیطخ ات الومو ورمس> النمو هداز هجا وخ ندالع نیلوم رها شم هکنداونا

 ؛یلاهاو ندالّصف یلاثما ؛لرانویو هداز اْساپ لاک نیلفثلا یفمو یلابخ انالومو هداز

 ېک نوک ۰ دان رو پره ھه ارم ےع لوا اهع نبق دم نالوا فما

 ولس هعیقونرپ ىب رطوبه اک هنت اھو نايس ن اطلس مرج الف یدیارلشلوا ادب وه

 نیناوق بولوا بوبعم یساوزناو لةش كن اا هدعب یدلواررقم هربزو و كولم
 ییفاصصرربو كق ویب نی رافع هلبا نعلق لدبم هپ هیفرع بیلاسا یراهیعرش
 بون روا تحر یلقةشر هوج تح كغدياراییابع ندهقوچ تالرقسا كبر خرس
 تقاطافمض ضعب بولوا نارکراب یرالقثو لرز هم اعو كغ هرایکنز وا نوتلا
 هليا هپ « دیتعمو فیفخ هللا ینانز و ندسس یراق دمر وا نوب هلی هتیقو
 ی نالوا هرز وا تنسو رابدلشاب هک ا فیعضن ی رادنېلد روکرب رود

 |یک ما ا ا ET یکی س هره ز اس بودیا ا
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 هلا لیصحم بودبا دوح و ءا: فا هدقن رس ع قد رطو ر ی ۱

 بواوا فنص جوا هی« سز وب نکل رد رهظا ندنوک ی رلکد تیا یچس
 ع ون فانصا ناب اشک لکشمو ر ومان هليا هیعرش یارحا کی زالعا لا

 یزیلسلو دنسد 7 دفیطا راباو رارولس ییاناضفكصفشر ردرشب

 بو ر وکی ارم لربمعتب ت رضح هشت الب را ردیا رابتخا توکس بودیا راع
 ررود هش رفرپاک |ندیار اع هک-اک هعالسا ندتهح رع دادزاو لوغو مدت
 اچو تع رد ان دا لد ه ن راقوفامو العا ندن) ایدا هک یطسو ا

 فب مت هدکدلک هقح راهظا تیاهن ر ردیا مه د نکو دیا هن نیئو صیخرو

 ےھو ورد eT ES RE یحا لزب هدولسلو

 رارولق ley رکنم ناوط نوک هحردقتون رار دیا

 ىل رطو مال شیارف هسان ماوع ند هةرف لوا هک ان دا هد هرمز اماف

 نایلوا هدي ِِ سابل اضع ردم اند لارا ندیا ماک او ماع راها هد
 لاخ ندفرا_دم ینراع«لهاک.دیهاش توسکو راردبا نط هوس هتفیمح لها

 صرحراهلنا هلغل انشان قلعتم هلعاصوصخ زارولف باکترا نتمذم بوناص
 یر وند هرمظ) وا اسد ات ےظد هد هامز رارب ی را ددل هلدعلو نعط تبودنا

 وید یرتوط قلوق هپ هستفک و و فیل ان و نالوا لقاع نکر روط یک فلسو
 ٤ ا مومذم ما كهللا ح و ر ىسبع ہلھللا ےلک یسوم دعا الب رارلب وس

 یصعت ۳ نت هتل الص بودا متد لوسر جج رو مدقایب تر

 ریذیلدخ روم هلبا یرعه فلاو یتا هنس هکر تو فیلأت الاح رار ولف باکترا

 یی دراو هلی زوبجوا ا-هجج مور تکلم ترا تدم هک هن اوب یدیا
 ناشیکدب بولوآ « دنرافر ص موشهراسک اخرافک مور دالب لوا ندنا ردمولعم

 نیدسا ءالع ناطلس نالوا نانو كلم یامرف راکو یغودلوا موش كي رات یک

 ۴ تلطو ناب ۶ رول نایمو ر ناد متم ن ن الوا عداو هه نن ایز وحس

 لیص# ن ند الصذ یهدن او ناور هنکلم مچ تیالو یس هبلط ندا فی مش

 2 راون ۴ یراق دلوا نان ۳ هلا راسه یک د ودع» ز وج رلثدنا ناف عو تالاک

 یناحرح فیش دیس ان الوم ینافرع تالاک لضاف ےک هتن رد رهاب هرلثدیا عن

 عالطا هنلاوح | كنس العبودیا تح ایم هدعور كالارادیعب تحابس هدش رغ رع

 زونه یو ر یلاوم كن امز لوا ا ردرلشءد هعطقرب هلوغموب هدقدلد لصاح

 فورح هدنرع هی رلماو ید رار ههه یتسهعه فو رح كنف راشعاو فرع|

 ډک نایموقوا #۴
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 قع هلبا هی ولع مارحا تار ات یسلوا نایمدآ ہت غ ا نوخ ۳۳و ک مش

 | یدناوا لید هب هعهد را هدیج لاصخ هصءلا #ىدلو

 قاشو صهب و دسح هی راز رپ ب ولوا ۳ قافشاو تارادم کبد ال

 اموع سد یدلوب یفح قاقنا هلن ریس ف هد | ناشد یب هلت الطب مالط يح رونو

 یدتلوا مسن ام جسق چ وا مو اعم تخت یاپ ناکس اصوصخ مو ر كلم ناطق

 ییح رد ل زان ہد نفح رانا ٩6 ما هنالاک كئلوا ۷۶ هکرد ماوع یوواب رب هک
 ع رک صن قدصامو و د_ةع قا ما ىردات ةت ءا كن رای یراتا

 صح یران اعا كلوا مسق و ردلصاو دم, هبنرهیراکودیا ٭ لضا ه لب

 طاسوا یا ردلخ اد هلمشت همالسا لها *هلسلس یرب ره ندا ی

 هدنسدداو برشولک او فرظتع یرمکا کرد یس مز شاش 6 هاتشا سا

 رادیدب هجو داوس بک لهج نکیآ راو یرلناعذاو مهف اف فلکتم
 یعودم هلواقرظ یراتفارط هنفرح تفرح لوا اما راد هر ندتفرح ر یر ره

 بوناصالعا ندالعا یی را هبنر راک | تبرم یلکییلناوخداوسیّو رج راکشآ
 هار صینهشا ها یو اکنا هنب رر یکی سهقرفر ان اات الش .ررلهکنی دای کل ایج

 لوس 2ارلت و که > رکا رر یدیما قو طی هر ده

 الصاردراوبهان ید هدنایرلنش و شنادنکل رد راعشاو تاس .ا یرلکدلب

 دا هتک تولوا لو لا سما هدضاف رازعا نیه همه ییقیفح لنڪس

 هسشقوا هب ره هلبا ی ا نیم دعم ارعش زرابب ود < تفرعم صیصخ

 هنوغو ك الح ره» هنمان كني ر ندرصع یال: رارولوا تعار هتخاساتسا

 دخل اه جزو ك دلش ةا هوا رک د ام تس الس مظنر لالز بذع

 لخد كلع ی رلکدعا ےھف كلذ عم رارولوا بل اط هغمزا هنو راراکد هڼوید

 نالواقلعتم هناعذاو ےھف بواوا ردان روصق هد رحاس عاش رد را ضاح هینعطو

 نی رلبع ( هثشنل )ر در صاف هل نکودیا هدرو دنک اطخو تارصقت

 ودنکهن# لاخد هلوا نشا قر هلاص هل. هک # ل اج ذرخ نوح ینادانوا نب

 رانوط # لامالام یزعا هل-نعط هزره یاو 9۴ راو یلومرب هنر داق هزوسرپ
 یدنفا لاک لها ردندیا داما دن اخلوا لو#راز وب یی اب یکسکا وا شلباب

 یعچ وا *#لامراو هک وق وب طقن دنا لاک#غییکرت تم“ وو ردکل هتخوس
 نادعتسم ندیا تالر و دزم هلع ءاش ساساو ناروشذ اد اق سابل هرمز

 هاب یرا تل ضف یاوعدو رت الا ند هج یتهتقبط لرلنوب کرد ناف تسرد



 یا
 یخ رلنلوا ناب اغ هلیا م السا ف رش ندرا هک هم ةن فیاوطو نادغإ و
 یرلتلالضصو لرش ل ار هک 2 یدعلو روا هد ود راو هنا E وأو یع یا

 "یراوجو لالد ج عرب نالع نادلو ناک هدوجو بولوا اپ هلم السا لالز
 دهع یا (هتتشنل ) یدلشاب هفلوا لاکو تفرعم راونا راوارمس ل اثم یراوح

 2 یدلو توارط یدال ز وک مور نشسلک# یدپ وقرا یهسو رس لک خر
 ییا راکشو دیص ناغوطره # كنير کرک یبا مو ر مه یرلکرک یدغوط

 یا ایه # روص نسح نوهعود_اوا لبس هی عم نسح # یدلوا زابهش
 تیاعرنسحو نادانآو روم مو ر كم هلقب رطو##یدلوط كمو ر یسهقب هليا
 ناخ نایلس نا طاس موج صان بولوا ناب عو ماعا كشر هليا نیطالتس

 هلک هلع رات هبامعسلو نیتس هنسک هدنتتطلس نامز نارفغلاو ةجرلا هيلع
 بولوا نادلب و ےلاقا هد درکدسح نارمعلار هابتایصق ی هدندودح مور تبالو

 هرات سلب داماد ءاوعاو نانزرکم ی هد رانا لوا ن کیا ےظانم یرالاحره

 یدنجرا دنز رف ییعد یدابا راتع هدناتف یعوا یر مالخ راب ره لوا

 یامصسالارهاب افا تنطاس قالو قاطع تخ ثراو یک طصم ناطاس
 ىلع ٌهماعو العع اک ید ر ونوک ندهنر وا یی هدارهش نالوا قالطالا يلع

 كعلخو هیالغو ط2 ینازوحوا كمو ر كالم و رب ندنامز ل وا هکر دراقفتم
 یدک یناکرب ك هنساره بواوا لدم هيا متا یب ل التخا یلاوحا ماظتنا
 یدتنا محو رقف یرلینغ العو طشو انعو جر ترفو وابوو نوعاط تربك

 ملس ییغوا یدلوا نارذک یلادع دهع كن ز اف زاب رهش لوا هسیا لاح ۾
 رادرکدن رارشا تلغاو رارا تواق رد کتو را اریغن شو ات نا

 كيم ماظن ( هثشذل ) ید_وا نابعورهاظ تقر ادقم ک ههلذخ *هلفس طلستو

 ۷# یدنوط ز وب هل الح رس لاز یل اج ۴# یدنوط زوی هلال دخا ناهج

 هلاوز یدلکج هبورغ شنک ۶# بودیا تعجر هسوح بک اوک هفوسخرق #
 مومگ بولوا ش اعتناو قالخا لدبت شاعمیما ریست مرج الف ** یدنوط زو
 لاه الابهاو ء اناطع بولوا نیت هلفلخان دالوایم نشود هجر هدنرااا مومهو
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 نسج اب او ردلاک و تف رعموزیهو اعالوا هکللاصخ هدیدنسد و هدي هک نالوا

 ردلاعفا یسهلوعم افوو رهمو او دوج اثاانو ردلاجو هنسح قالخاو ادص

 هلکلا ردلاعف یی هلوعم ریذبلد تعانصو ل تراهمو رد دو تعاعث اعبارو

 یمط ل اکنحو نارع هلکلت زوم یک ناغوط ناییصو داو ناغط یدلوا مدعزم

 کا و سس ام رم و ترم زوج تستر طی لاو تور RC ته

 3 هد %
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 ۶ ما | نادنلد لاح لکد هسک A رلیدتا ناس نوعصم كنصد

 ]| ردي روق *# بولوا توشر دی هدمناو بلج ار زو هللا شعارپ هکنناص هلع یلاع

 | توکس قح نس هدیاء بولا یخ الع # بوتود هنیرصع یرب ره ییبصنع

 ۱[ رھ لها نالوادبلا رفصلدس و س یب توم شا اق یسدرب ره یکولءابیرغا

 هد هدر سد هدنقوذ یدنک # رکج نوخ رد هدا شو هل رقف بو مع #

 يلدا لاکو لضف کفی> ۴#نارب و رالا رد هدقلف یترومعم كلم *۶ ناهج ناطلس
 هکلمرب هلیوب * قوب یریا وک هدمزب لوا كنباهکاشناد #قوپ یرابحاصم
 سوس ان روصو لوعم یرلتءدخ هوا رک + سوساع ناراره یا مهم

 | ےن ناریرمضو ناک رزپ یداوا ارهف# عدقناهاشتثس نوحهودلوا لر لب وب##
 ۱۱ تلف ودرغرولوا ندن داوح رهقرصرص#تالعوتلود هدهاقرک !هسرولاق هل و#

 نکیا شکا داتسفا نرل طو نر عام 92 اسد هذیح دار هیوای

 ندنرلتفلخ ماشم ماعشتسا نس هماعس ییوعضم رهدلا هدفا امرا طدآ لصب ۳
 || نور مت افنصم هداد ز ند هراب نوا هدنرا هنی رخ هک الاح شقک بواوا مدعتم

 ؛ دنا كيران ےکرر هس روک یعود_لوا تربح یابرد قرع ےب ینوع*ردرهو
 نوا عی الام عی ردو لخت نالوا ردا_ص هدمعح مب نعم دهاشرهو نونکم
 ( نشنل ) یدانورحوروتسم هدنجاهابس لاشرر ندروطس داوس
 ۷ لاح وح یدیارازن یم دهاش هلم. * لاح ناشد رب نیفلواقورح هلءواسف

 یدیا شوش اقلو دادم هتسکش لف # یدبا شک اٹک * دید متس همان روط س

 ی رار وه ءادتبا هکم ور كلام ن اکس هک هیلوا نخ قیلناک قبا قیقحت #
 شوقن یهدرا تک و لوا ندناو یدیا موق رح هده امعبس لئاوا ندنرعه خم رات

 ندرهبراجلصالا یرفاک مومذمو طاحت ندماحناو با یعاو كارتا موج موب زرع
 د سار E ادعح نخل وار ومد دازر دام یا وسر لولب رب س وط

 هب رسو لک ا یّشاب ندرامک طالتخا دوخ ه_نیلعلو لع بلط ی دغوب یرلطظح

 اع هدنرتما بی رق هلماکد رر ءان اک ۱ یدغوح هدتناف یرلعنام قلعتم
 لصو "هلب> ندراهشا نالوا یرف اک ت خرد یلصا یدلوا لصاح لاک بابراو
 بے كرد کاما ید وق ءویمراوازمم هلو اتنرادباو نی رش هلجاودزاو
 را رغبا یزانو لیصا هرلنادد ام لباق هشود هلود یدشراق یسا را او مو

 "ه دام یرت یکراتسفر نوکلکراذک دبش راراهب وکر ٥ دنراحا هک ا یدشا

 قالفاو برص فرص ادعام ندنوب یدلوا لصاحراراوطراوطا هدیدنسیربتعر
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 لبق ینو # فو حول قع ارا رهش ( هتشنا ا هنب رج ع هنب

 3 ۶# یلاماپ یسافح ؛لراکزو ر## یلاص رر دکلوق یندارب هک # مر هدکر طاخ ح ول
 او E # اب الەم یا یدلوا دلج لیلا تاک لاسر نالو ارا آ

 را شاد زوک هلیجر # راق هضرعلاحارز و# شلوا رب رم هلرقف هلازع
 رر دتشيا یک 9# رالغا توبابا تفهش هل زرع # رافصو رابک نر وکه سبح هریشط

 نکیشعا *# تاذوب یگ دیزاب یهلان#اکبو نینا بویلبا ید لب وہ ٭ کین زو-
 ۷ نکیآیدی رف كلف هی زنن #8 نکیا یدیحو كنب مصع هلمظن ۶ تاغیل انولکدوب
 یزی ره رع هک # نآره بواوا نرد یایرد قرع #ناهج نوضوذوب رداور هن
 هضور نکا ۴# هدتم اقتسا خان نکیاوسع # هلو رهقو رحز هلل رع 4۶ هلداذ

 ند هنیهلااب۶# اهفس هديا تسکش نلامن ره الب كلك ب ویلا لا جزاه دنت اما
 زنا ےک هلتمدح کو # تبرد یدلوا تعاس طارشا رکم یک راو وب
 هل کمو تاود#نالارردیکب رلکب یک 9 یاسا ینا هدک نا یدک فارشآ
 ها ون رابدو راد راکم کل هح را د رفد وريم یدلوا یس هم # نالا

 ٭* دامو ماک یدلا رالهاج هح #3 جن یتماق یک یلاج هقرا ۶ عو تنح راب ریز

 ی رابو راک كل اط # اور ا 1 وب یهلاا ا#گداشان هدوا راویها لاکر

 قافشاو مار بودا لد ین اعم رها وح رادد هلا هاب اس9 + اه هلا

 فطل هدنرللبج هن اخاهنالصا م داق لالا ینام مالعا هلیارلادا بحوم

 || ندا مشاو صرح هلص وحو هح یریغ نداد بح ندنر اخذ تورعو
 ثید احا ت انیمطنو هلبلج تابآتاساتقاهکد نچ رهو م دملوب هب د یهترب هک ز وا
 ةقرعم ناسحا قحا ةف ال ناوخا قیسا ةمدخ بودبا ل ولس هل يبس مراکم

 یلاع۰ اش داپ چ وا ب واوا ناسانشور ء ادا دیحو ةنادو احالص ناد هرداندی رف
 قلعتم هعماقتساو تلادع هدر وما غودلوا رومأم مدلب وس ی دخروفو ههاج
 راب رهش لاوما لص حو راو رمقف « در اد رپ ید م دلبا ضرع یت اک عت نالوا
 ناب هرز وا لیصفت نفودل زاراموطو ر وشنمرب هدمتح قلمتم هتباکش هدقدلوا

 هاک یدساوا عاام هن رللزمن هپاوج ر وفوم تلالح هاجو رو رغ لاک هاک مدتبا
 كکودشا دع تجسم هاب اعرو لام ناصن بحوم كکودید تاادع هکیدلوا
 هد زيه ذم مزب ل ولس هقب رط هلوععوت كلذ عم ردلاحرب علام هراندو مهرد داندزا

 1 نرادقمر بو *ز نس هم تولز زو مس ممج یکشاکر بدید ردلاو صح

 0 + هل یداهالف هللا لاضد نخ راد اب وس وند ل دیدیا فرص هکمزاول ید

 ۲ سس...
ECT 
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 ۱ ۴ تعررد هلها ۰ دتالو ره ( 2 )رولوا لاع هله> و ول یرلما مع لوصح

 لصف لهارولک 8 ھا لاک رد Gg لییخ %3 مولعم رد یسکع دن و :

 : رووا تاغلا كند الضف # مو رع ندنافتلا م رحال زد هدلوارات درو مزه |
 || یعودلوا نداسرلسناریزو و رهو ردص باش انک | 3 موکحم رولوا هنمکح ره

 ۱ رلیدنوط e مودم هل رەق EE ۱2۱ PI او تنسلو تاس رها مولعم ۱

 | یدلوا ۴ رللوقا ارف نیخلواربکم خا مون هلیازابپ نکیاوب د یتف۴#هدننسوالا کر ۱

 مودم هللضف هل یکودنک 3 نیقاص و مو مر و نغو روج عا |
 || ردهدتلفغ باوخ# مو رر اک امسا ع هسخو ب هرطنروتک هسا راو لوپ ها

 || *رولانید| مهنا ص نوا نوا شبا# مو دم یب ید نسرو وا نس ہ٤ ناھ ج عیج

 اا هلا اٹ درا یاسفا داتسو داد راز اب هصلا ۶# مولع یک نوا ندا ضرع رولب وڏ ۾

 1 نایک او بنص هرآ هب امو رف یرلیصتم نالوا داره ندنرابداو دی ره نب له!

 | ادارات ندنر هرهبلالس>و ءاج هلیا هفافو رف یالتا دامن شوخ لئا صف
 ۱ مدلاقمدادرونوا رال ه۰ دن امرخ هب واز رفق و نیفلوا س عو ر وع نالوا | |

 ۲[ هبامرمس لاسوهام هک عب مدلی لولس هله جو رخآ هن رازعارشو قوسرازاباما |

 : FEN رام مد لاص هرازاب هر ورضلاب ا الوا لاکو تفرعم| |

 ۱ فلومو سا ی ؟باک ه افرع لها هحرک | او و الد هجدرا |(

 : نمسهیموپ توق هک هراح هن نکل رمو سفن سیاج یک باک لئاسر هاد هردان]|

 ۱ 1 عسل و دنک لصاح 4 نداجر بای دستم قعلوا قمردسو لکو ین اکدنژ :

 سه عانقا یتا ةلعتعو عباوت یر ادقم رفنز وی ام اف نکم بیغرت تع انق

 دسر ی ود یدلوا هراس .هن افع تکلم لد ( هثشنل ) ن E اسا نیکح

 ۱ هر شر ردع ال هن هک اب سد ا a زینرب ل رع رطس

 || قار وا ضار ها دقن ردممظل یسهکسزوس # هب رک دص دہ اخ نموا ادغ ||
 || لص وام لاونلا یلحا هک ه> رک ۱۴ هج اکب ہد ینعمرل ەق یم هشی زا

 | ضو عر تو لاوس رشکن انامز یفاماف رد روهشم لاثم یلاقم لاوسلا لبق |
 ||هدسلاح و لذ اع یعو د۸: ل امالا یضقم ل اکو لضف باک هلبا لاوحا

 أ ضارعاو كاا ىرالاعا توب هح اس كلرلنلوا لامل ا تش ماسق هک از رد روک ذم

 اا ردلامالام هلالالحو ها تح تافرخرم ند هج لاما ءلرت هدن سما لاحراا
 هل مدرد ودنک مدلنا ناب ه دنور مدر و رللاح ص ع هدیوعص*وب کر ها



 ندهاج باحکا دوخا و یدلوا لحم بصنعرب هک نره بولیقاقا هلیا هیناسغ
 هد رابتعاراز اب الوا ید لوب قفص یو لز خا صنعش هن رب بونلوا لزع یرب
 صضع هل دن دادزاو لام لذب هتملاو هيلا یدنلوا دارم سالا ءالم ىلع

 ىدعلیق تاغتلا هقاقح مسا باكا ادج یدلر و هخ رند رال غان ندا لامو تردق
 رو زه هج هره نو رجا سلف یرافر اعم ره اوج دقن هدب رم نم له یالصوا

 تان امالا اودون نا کرم هلن نآ هکدذحره ید آوا دع ه دنس هاشم

 درد ى رادادهتساو تقابل تولوا كس هب رش صن € اهلها یا

 < نواعلال نذل او ن ولعل نذل ا یوتسب له ۴# هکر دق هنیدلوا دیفمادح
 هد اععو ABE یدودعم رهوکو رد لرلودنک تودنا نو الب نس هفہطل تا

 بولوا ترا بج وم هنراسحو خر ی دوس ین دوعن ل رب عو تعفنم نیع

 یشارا هللا نعل ¢ را اوکرزپ لوسز و رارب راکدرک ترضح ند رازاب کا هدنییاموب

 هدنراتلبج لام لیم رایدلب وس نکو دیا راک ن ام رف هلا یبهنیهدشیدح + یشترفاو
 یم هجا لالجو هاجو لانمو لام ذخا دانه نداد تلودو لاخدیرپ زوکيم

 ا, یل نیب رلبدناز وا لآ هتوشر ذخا ویدردلام یکهدنس الما لاما

 كن اهج هدنهاک راک ( ےن ) رلیدتنا لاماب هروکزوک نراس و مانو ضیع
 رل هرذ مدف سعشر ولوا نوک #رلبا ناربح یمدآ یم هلغشم كلاع # القع رب

 یھک اخ ردیا عج # رابا ناسحا را هرطق مرک یرولوا مد # راباراهظا

 هلک اش اخو سخ ۴# رلبا نال ان هد هظطیکیشاب زوک هن ¥ هلقام یهکوروس
 هدهشوک لس هشت #رابانام یراردرولیق كاتا د ییم# كتاب ردیف ز وی راباق
 كار ةفرس لد #رلبا ناش رپ هدمدر قیعجم هه ٭ ردا تعج هددظطر

 كلف قلخر ردلوا #ر ابا ناوبد هنمان هش هر رب بوروتک # سلجم بودیفط
 بلاغ هلهاک یصقان *رابا ناتج هعلاطرتود هسلبا داسف هن # نان یجنز یکی یت

 یتردق نیو یلبارتس یبنک ابا نار یم یکوکر فای همارجا یعرج # هدیکو کرزاقیچ |
 هنس ه-فح كنهد ربا نار و کلم قوج یس لوا بارخوب # هلکعا ےک
 لوح اما #ر ابا ناعذا ا روس دجاص هک ق و># لام روا توکسرهم :

 بلاط یوق ندراندا اشرا دف ضرعو هسلوا لوبعم نادنج صنم نالوا

 ظول هدنرک و رفد دید یرلیماسا بونلقوب یرژیود تاقلعدو ا روا هرکو هسکو

 بصانم باب راه وج ولا نم هج وبر ونلوا ضرع هنیرب ندرالحان نالوا یصحال |(
 رللوا لاخلا یطتنم هليا یبسح یتاقحخسا تی زمو ل اک باقا یهدندادع ۱

 < دره> ۶
 چرم سچ بس

۱ 



> 3 
 ٤ نالوا معسو حط e < اما نو سم هفوذو ب بج ود لفات ۳

 | |ىلھا- a وعم (لذارالا هلود لزاوللا دشا نم) كعا نالیم هبا هفس

 | رهج رزب روهج رز لمکع درخ لوالقع اسال ردر رق.یودیا بجوتسم
 هللاح رهو یکه رګوذ یک كاتس هنتامز ناساس لاو بودن ا لاو و

 ]| بولوا لاو عی مس ی رانلود هکندن « دلاح شو دلوا میهقو نوشنبه
 : اون اعتسا هم ال ه دق دناوا لاقم بالصساوید ر داال اتنا هربغیراتلود

 || لاثمی باوج هلیفوطه لآ امرش مه رالف لاعالاراک الف لامعلارغاصا

 || تلودو كلم لاو ز یسعلوا بصن e ٠ كرلمدآ یاس عو یکیدرب و

 ۰ داد ھه کنوج ردررګ ور وطء کود د ی دلوا ثعاب هنب روا الوم هتسالب"

 0 ا[تامزي رد] ل> و ه اجاب ماکح Es لالتخ | کہ دنا شش دو

 ا تجادل خا نالوا قاعتع ه-.صانم 4. جونو لاو >ا نالوا مد 9

 ۱ یالب د راب و رپ یفرنکو ترغوار زردلا د یالعرب ماحارس لربمف وا هنصوص>

 || بولرجا هداتش لصفو لالا _ وفومو ملاطیب و تخم کر مخ ییفاط تماق هللا قاف

 || فراعو مدلک هن امز یب مرخو یراعدر و نالوا مد هدرسفا 4فر و 2 ترضم

 1 یدبلو ۱ رف هناتفلا ن ارم مشنادر- هک مدم هشد هوا عر كع اطاو

 ِ رادع)۱ ماعو ها هدر | تحاو هر رع كح ورا ءا رایهم متنی و تقرععو

 یتفرمم رازابداسکهکدنچر ھی د rR یک وکسءصلاخرز نالوا

 ییددعل وب یر همرذو مد رهاوج نکا یریسه 0 ۰ مدردبا رکف

 ّ یرهفک كهم هل ره ) ۹ ) مدريد هليل س همودنکو دن ہک بولوا تارفتما

 : * نازودوس ت -و هد اهاءمر ازا # نارعمر زرتوط۰-]ا ثالو داوب نادرکرس

 : یدع فراهمرک هدر هنادر < نأ ھم٥ اهوکه ک الاح## ناص ونو تفت ز ¿الا کب اکا

 ید رارولق بجا یی هقافء السا ب وفاپ ماو یا درارول

 8 ۳ ۱ نا هز جشس( هد ص ۱ ناماسورس و مس 5

 غارب و لو یک رھ a درو حس e عامه ی ید کہ دک ( ل ۱ مدرلب و
۹ 

 ٭* مارح بک ىح اد RET ۴# مادر رم رک هک دف تنا #

 اات وړا و قات ET سان لذا را صءب هکرد هدول تیارع #

 لی سذعالا سالا لیلج رشم ړزوره هک هداب دع ی دهعولیجرود وب
 | هليا هسار تدسنو ابا ند ال قع ماد ما بون دا لی یتوعصم

ETیاوهدابدرک یش اغ لئاصخ لاضف مسکحاو اه یشدادو | 

 س س
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 هلل ام نار 1 HEI و رک % ةمأفلا ق وا والان ره ربازع لع

 ۳ ۱۳ مع ط نعو هردق داز ل لدعنم هدنرلتفلخ با دا هو راهل وا ولع

 ]سر عح كلماك (هثشنا ) رهروکولتمو روطسمیبداوق |

RE # :د 12 رعو تود ادخراب لرلنا ۶*3 مصعت  

 dl dl ۶۱ که د رس زور 9۶ ر دیا میم نوک یلدع ےہ حسو طو تاط ۶# ا

 دابع مرج الف ۶# ر ولون لماک يکلک رونب روک صفا E #* رووا نزو ۱

 نیلاعلا بر میادو هنب انج نی رک نیطالس نالوا نیضرالا هللا ل هک نیس
 كنیکی نعد اقص سا تكسکره هدنت اراردا نیلسلا-تس ردنشو ر یرلکودبا ||

 )ار ی هللا هناد ل اضق كيكو داس بس فرش

 | ی رم, فءهض كتيرا ضد ند هرمز لراو یتع اهو یمدخ مزالو قبال ههل

 رديا تياةك هنس هیموب توف قم دخ قح ندتهج تلا_طب و ٽحارجو |
 هم رطوب فاصعر E ناو رخو قالما لولم هلْْلوا بحوعیداعر

 هدنفح تاج رد یلعم ناسانشو رو تاحاح باعصاو تعداتمو لوس هب هيض رح |

 الضفو الع اذه عم ردرلشاکهدیا تورمو فلعل لذب زاتءاو زارعا هج و رب[
 ماقرا هطبار و كال ام م اهم هطب اض اصوصخ اهم نالوار وهشم هلن اغيلأنو |

 یرپ ره نآ طرشب هک مر بایراو نایلعو لف با_هاو ن ابشنم نالوا كلاسم |
 لها نایموفوا فرحو هنلوا فی رعت هلفمالوا لخاد هنیرافب رعت لهاج بناک لک |
 رقفو یرات اعر لرلنا هنلوا فی رم یراداقتخا ارلتید ردلکد ندنمسک فرح |

 ین وع كن هعطقوب ییح رد بجاولوا ند هلجج یراتن ایص ندندیادش هفافو ||
 هنیدپ وه دب شلوا *۶ ۶ و شیب قاز را سقم هک رة لها (هثننل )زد تام هرلتا ||

 مر ر هس رولوا لمان ارلناریم #۴ هلمانا ماکو هرهب لاک قوي قوی # مع كرلنا 8
 یزتشا نب كلام مامه يڪ لو ىلع ماما تریضح ماقتنا هشیپ ماغ را

OE:رد رلت اعر ڭا اھ 9 تا دا یرلت حصا یھ  

EAینا ضرالان ارخ لع ۴# یر ره هک ن یهر تم  
 كن هاصرا بجاو *مزلوا ردراقد صام هنن رس قادصم 4 ےلع طظرفح

 (لغساا عانطصا لودلا لاو ز)قعللوق یرایغاو له حا نکرروط یرانادو لدعا

 نش هیعاد (لاغالا كله لذارالا كلما دا) ايس ال راهطا نس هیهاد |[

 كن اکح لا ماد سا یی الفف هن ریالفع هرکصن د_فدلوا ندنلپیقرایتخا ||
 هژاعا تب رطضا لئاذ رایو ذ دلقنمو هلاوحا تمافتسا لداضلایوذ داق نما[
 EEF حرص تم

 < ندنا وق



 INO و نرمی e نفی اب

E 
  EEهجو نم یاب مات تر 4 ب مرش رک 8
 یاشار یدرولوب رایسکتا  aبحاص هتشا # رز و هاو مع نشو ز ||

 هللا.قاردق *# هلت مهوب یرهوک نارا # هل قد لضف لها نیلف و # رک ملاع نارق ِ

 یدلوب #دوعسم هش لواردت دیسوپ # ر واوا ره اکا ماع کالم # ر ولوا رم |
 لوسر كتاردیح دام *# ببصن هک ۱ یدلوا ل وہا مح» * دو كنلکو نتاذ |

 ار ولکا # نع كن ارد هیاسسمه هش ع # ی ین ها ریمالا عن هکل وا ۶ بہی

 هل اعر هنفنص الع ۴# هلنمارک لد رشح ۶

 تره نود ناراب رهشو نات ی دو ر تدعح ماحرف تع الب نھ عو |۲۱

 لزع دیادش كب اک فا وم هليا نالعا دن اهم تس رپ لذارا ءارزو و تسب و |۲۱

 مالعا ماحآ رس یکیدتا اش ۰ ایش رکا تارا دوعنو ماهفا نلالعإ و :

 ی یراک و ژراکذو لاوحاو  Eندنزوب ماسترا هدنکب بک تب ||

 EEE ى
 ٩ نالعا هتناهذا یابط العم دابع نکو دیا قالطالا ىلع معنم هلا قافو تمکح صن

 اوخ دڳ نولعبال لاو نولعب نر ذل !یوتسپ له اصوصخ یدروی
 : نونفلا ةع وتم تاقبطو نوُّیشاا هات تلود نالوا راث ارهاظم هنسارع
 ۰ ۴ ر ایعمدیاس لدع ن اهش ذّربرد E ) یدرویط یی اک ٹن ادو ےھف ب تادا

 ۲ ۶ یکود دج اوخ یا دیاب هقکودلذیرد هر ادقم دش نوح ا هکتناو #
 ۱ تان اهالا اود"وت نا کاب هدانا % اده دعا 3 راط ناربمو مهردناردون لعع

 ۲ 6 فصا ,ایطع ءارزو وام رفراک نیطالس ینوغ تلادع نوعصم ¢ اهلها ىلا

 عضوو اهعفر ءاملاو ۶ یعرکسصنو اہنا هبهلاواوا یهدنس هدیعس هقرو
 || تراشا هنکودیا لدعو طسف دارم ندناریم یهدنفیطا نوحضش» ۶ ناریلا
 | هتفرەم سان ر داعم اتم رهش عاهراو نب رف تلدعمرابعم او ضرا ءاشناو اعاو
 ۲۱| تد "ر یلاع ناهاشداپ هلفمرویب اقلا هعاججا ع اط نکو دیا نیرکنوهضهربراد
 ۱|نارمرب ییرب خ رج هلصر هکیدلوا تحاو هنن انج تلزم یلاعم ءاریک ء الکوو
 1 هدنس ه اثم ےهارد بک اوکر اسو ناشنر ز نیتفکی ن رق ایض نیکو کمان ردو سکتو

 نیبعلو صام هج ولو را هل وا ديم هل ساردافمز ورت اش بولس نانا

 هنسارا [یکح یاو ضعب ودا اه صدد ی شضیغو تصعت لب هدبنا

 الا هل نوطسقلا 9۶ هني راترکفو نادجو یاب رد هک ات راهیب مزال تعباتم
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 | ام وصخ ربعض هداننکدش میک( یاج نج را دبع ان الوم ) یاظن نیا شو ||
 ]| ظعاو نیس>) انالو ٠یک امفراعلدتب و حص باعا قنشاکم كنب مصع ءالضف |[
 [| راث آ رس "یشنهاصوصحخ رب قتلا غیاب ثدحتو یسغمو زذ لد حصان ( شاک |
 | ا الومدی رفیکراوهشرد هدن امزونهز فدص هدننامزرادرک تحاصف رفتم *لعو |
 ا درو رپ هلتیرت نسحیرمغ ندراذوب و ریشانعییشنعیسهلوقم ( دیراو رم هللادبع ) :
 || یریظد یب شک مرکراب رهش لوارع*یراعمیافلب یارعش هجت نالوا یر هناهاش |
 یران اوتاغلومتناصهف یہ دنر صع ر د ڈار مش هلکلرورپ لضافار ص موب ی |
 ۲ نازاراوهاشرد نبا (تب )ردشمرداب هقاخآنارونتعس یس هناکب فی رش ت اذ رلنا ||
 ۲ لوا انن امز یف مقاولا یف # تسارخ اف محک نازارابتعاب دقن نیو *تسارخ ازا |
 ۲ یدلیاروهظرلهاشداپ هت دکلام فارطاو ,یدلبا لاقتنا هرلب مغ تاودكلم |

E ۱1 ارم لوا یس هنر تن رسحر زوو هدادنرا هد کر وطسر انهیس هبطح  

 ناراب رهش هن اض اکو ر دشا هرو ف اش طع بولوا هدالتعا مدن مد هد هبلاع
 ۰ لوا ھن كلد بع 5 دش | رب هدنق رف ی کحهب 6 هن رااج فصو ا

 ,(ناخ دحج ناطاس حلا وبا ( مور ا و ا رقاط دعساا رهاب ۱

 | شوا لصاح ندا ید رط یمدخ یت رازو بواوا موسع هلبا نا دارج نا :

 ۲ 46و هلیلح هک 0 ندکدلکح هز | داو هب كع نفخ هکیینو 1

 اا درخرپ درم نالوا نونعم هبا یان ( اغاپ دوم ) لاصخ تد شا وب نلماک رابعا |

 | نامز ءال# مالسعا هلا بیس لوا یدیا شوا نامرف هن انج لالجالا بجاو |
 ۲ لاک نافوسلیف مایه هرهو یدبا شمعچ هنجوا نادقرفقرف هلبا التعاو ردق |

 | ر وتسد ( مط )یدشل وب هدابز ندنرللوءامی  هیویند ماهم هلن افتلاو تیغراا
 ۰ دامتتعا نسحزا تسلماش لدعو مطعتمرومادقع E تسلدکنهاشاب و هاو

 ماکنه ر و یدنانامزرپ هصملا #<تساداع هاش :رکو ِتسننعا تالهرک # سانشنیمارب زو ۰

 هشوکیدر زکر وشکب روشک یرلسوعاج ہک ی دیا ناسحالا رثاکتم ماا هتسعخ |[
 ۰ 0 الضفو ارعشو لک نالوا ن هد انعو جتر لوچ هبوازو نع هدافتخا |[

 |ا راسو اج هقشبا دکر وشکراب رهشلواو اشاپ دوج روبرمیح یدردیا تقد هنعبت ||
 || هک هیو- یدرابا نیدصق مد قت هنیربرب هدقلوب یبا تالاک بواللوق ||

 یهاشداپادتبا بویلوا شعشاو ساب نطل تاذ لوا لیلج لیکو عمو هساون| |
 تسجو یدرولوارشکم رج هب ودنکرخ ات کهدنمدخوب هسلوا غشا ندنن اسل ||

 چ یهدوحو

2k r 
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 تسواراب رهوکراتفکعنمزا لالز نیاو # تسواراد نعم ع ط ناتس وپ زا لان نی# * |
 هد امز ید رعب یکو دا ناش ید هاشداب وک ( نالسرا لف ) هقیقطا

 وا ناطلس)یدیالوا شم اع اروهظیراترضح (یناب رافریهط) | 0
۱ e هخاوخ ترضح ) یدزعاک ا یودیا ناشن تهان را رھش هل وقم هن 
 و خط مش )ادعام ندرلن و یدژهساوا شمالوا ناسللا عیب حدام هر ا رهشلوا ۱

 رادزد هد رابکنز ههلق و (یکنز كيانا) یدیا هسمزاب هدن اسکی راز ||
 یدیاصق (یناقاح ندلالضفا )ان الوم كلذک یدزلوب ترهشولکد نابات هام

 یودیا یکن الایا هکلب ید زلوا مولعم یودیا یک ( اش ناو رش) سیارو ثم
 ایزو رسخح هح رد رلن اغا رلناردیتعم هنغاب ت داس ( هامل ) ی د لب

 عت ناز * راهش كرلنا رد ته نادناخ خارج 8 ردرلناد هتکتشمندیاراثا |
 را رهش ندن اکر وکر وی لسن اسال # ردراز ارو بحاص ندیا حتی رهد |

 ا تر صح هب عا ارڏو یحاونو نیادمرا-۶ نیکن تفرعهرادحاو نيشن تلدعم

 |) روکذ میس هبطخ هدن اتودم هدا ز ند هراپ زوب (ارقیاب نیا ازربم نیسح ناطلس ||
 هاو ترهش ا ر یک فصو هلا دیاصق هدا ز ند ههطق كس و هلغلوا

 /(ریشییعرم كيلا ماطن) رع“ یراعم ءا ءارزورش 7 , رس عرش درا راشم هل وا تعاب

 ال رب فنص» من یب وک دل بحاص لیکحو یک
 مراکم هام هامو رل غر هدانز ندنلوم ام ۰ رعطیر اوع فلوممان (هاشدن واخ ندجحم)

 لذب هلبا هد دعتم هن ایلاس لاسرا لا لاسو راتاعر هلل ارهاشم یاعتم هتافتلاو ||

 ازورو راهور شه هتفه ندن ور را رظند هتفه هتفه اصوصخ راتو رم
 افصلاءضو ر بودیارلتم رکمو صولخ ضع ندن وب رطاع رطاخ شسرپ زو رب |
 راحوبو ین سنا سج ساوح هک الما « دب دنسد تادلحت تفه یعسع هل ||

 !اردلکدشروکرکی ینارون دلخ تشهو رهوکرب ر تەھ کا هدىنالظناکرا

 ل وم لوا ولم هلا ران ره اوج ژن تغ البو ر تفکتسالس هدنراب اک ع زاونو |
 م ماس < لر گن هلا ید رطوب رداکد شل ر وکو کو تذکر رد حسو ول "ول هشوخ

 هک ات یدلبا ماعناو تبهوم میلک هکدروتکءرجرهو ماها هنمراکمقا زاو رطاخ ۲۱
 یدلبا ما ءا بوصوف صاا ی ادلع ماج رف تحاص تاک لوا مان فّدصم 1

 ینافرعلها # فیلأت هدیا باک فل ومر # كرکهاش تافتلا اعقاو ( هتشنل) |
 هک اصل ام. هاشداپ یهزز# فب رعت قبال هد و یدلوا +¥ ناهاش نانوط شوخ

  1ا عرج یان هد وتس خویش شو یارک لج مو ریشم لیکو یکریسشیعریم
۹9 
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 دعا ۲4 1
 ٩ سس سس 4

 خم افلا یلاات یرمدآردیا احا ٭ ماودلا لع ےک هدبازب نع زب یموق لوا

 اا لالح هک دنسموب هلوالدم هک اخ# لام هن هلو رکشا هل هک مل هک !یتفولوا
 ۷ رلیاج فصو هلوا باک هطخره ۶# :رملج فصو هلوا دانهدمدوااما

 هاش داپ نالوا تل می اهمر ابخا نافلودو تلو دراز اناس انشرهوح هکنرج
 اات فرو تافغتلا هن ابرا نم نربصب نشور نار ومان نارا ره شو تدنرلاع
 ۲ نالوا لها بودیا تمه لج هنعج یرار | تعالا مزالراتفکنالوا بانانرهاوجو

 تلودو تنطاس هب ارب هج ردعنون یداواررقمین وعم هلها رد هرز وا تدعر

 || یودیا یسایلع بارم كنیراسانشرهاوج عابط نالوا قلعتم نہ4 سانریداقم
 : دوعسرادمانو لاصح دو را رهش ی رب ند هلج لوا یدلو قعحو نیعد

 تهاو یاتشخ تالف ک ارا گلم لالحو هاح تحاص یاشک تالاع لامو

 : لا هشا دوحرب هاشنهش هب عا دنس دیلاعم طاضو دنه ملاقات اف لام الا

 | انالوم ھار لقنو هرازوا ففخو هناهرب هللارانا (دوخناطاس )نالوا نیکتکبس
 || ی امن یسودرفک ایدی مشیرک اوزارعا هب یسوط "یسودرف ےکح

 |( هئشنمل ) یدتلبوس ب ولق هد انکی کلک یغالب غاب لبلب لوا بودیا بیغرت

 || وکو ا نوهکو دتا # روتس درب تشرس تمل یتاذ #ر ونوترپ ل ذب دیا یدموق
 | ۹ فیل ًانشوخ وا نکیا فی ردت هلج # ردب یدمر وکی لیهام ءام #ردغ هلم

 سرەد 7 رهوک دبوا بوت آش اطنس ریص ۶ فیز ی اوےھ تا یدلق

 ۰ راب رهشرپ ۳ دس دو ناطلس رو زممفاولا ین ۴# ردک یدرب و هفبع

 || دسکره ی ودیا نیهر تهابنرادرکمرکراکماکو نی رق تنکم نارق بحاص
 ۲۱ ردراو هناکیرتارب ندنس هن ارخ هنو هناشن ندنکلم هنالاحرد یئسمو رهاتط
 || ناهجوریکلاع نامدالا فلتخم ردشلوا مدهنم هلبرب اعو دجاسمینیدپ اب اذه عم

 هدرلاد یک ۱ ردشلو انف بول یرنک ۱ دلذلوا ربعمورهرکسعمناهاشداب ناتس

 || هکردروطسم هدنجنایم هما نهشیسودرف انالومیس هتسسح فاصواو روک ذم

 | روشنلا موبیاو رد عاق هلیاروطسرمنمس هبطخ كنا ره دلاضارقنا ىلا

 | راره (هتشنل ) ردع ادو ر وئنم هد هموطنم لوا یکدوشنمیط لیجرکذ

 تکوش تفرب # یسودرف ر دب تسناشفر ون زونه # تفرب ودرکروهط ناشخر ما
 راب راک کوب سب # یسودرفردق تخانش هکهن اسف نارج دن اهن اسفر جو دوم
 || هتیرا هنشا لد هرشح یسودرف ےظن اما یدلواترهش ثعا اک | تنطلس

 ات ما ( یدل وب نیت ینوعص+یم هتکن كسو هللا بیس لوا یداوا یداب

0 



 تسد نی بوروک ی س اللس یهدیسراپ 2 یعارد ی ۱
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 ۱ ناک ك SSD e اقا هلارابغ ایمکر ا ۱

 اهدا وس ك ےظنر ھ یدرک هلکشولرد ك # م راهم شاو رات 1 یکم داوسیدن وط# 1

a:هدالت ءا هات ماشو ردق ه3 دلوا رو رپ هلق س نودرک اما ےھح ید تا مع  

 : كارلا ماک هدا ره ندرادع ره سو ردشعلو | نیبمد هب همز ال ترد یراهتشا

 ۱ (دمرال یچنکیا) ردی رب رها هليا یراربا یهدنراتنا زاردو رعو یراثوآ رم
 || دبن شو هدید رازه ندتحایس هک هدنسانر د تب عو راد هرهبندنحایس تبع |

 راعشا ید ی ادو راکماک هلا ی ره اوج یراعم ۱
 0 رادو راد نک مولعء یکی

 | تلصاوم هلصاو دش ممرب و یت راقم كلم اک داتسارب (دمزال یصجوا ) ردب رلذوا |

 1 تاقتلاو تعر (همزالیید رد) رد داعسو تقرعم یرلکدتا بسک هباییسا 1

 أ بولوا دع یسب رب كن اکراراح یراهشا یراب رهش لاک دا ندنس هلج

 لاکتحاصو لصفر حج ار ر ردنشور یودیا هد هراثم لمت هنعو عب :

 راد هرهندنتارغ فراعم قدادح مس ر لالحو هاح تبحاص ناورس> ر

 || یکرالکندنت اس فیاطلو قیاقحرازلکزسنتمه لاقالارهابءارزو یدنرمصع |

 ندیز و ترد * نادراک ه هافتهش کنار ۵ ر TT وأو ۳ ۱

 || هله>و وب هلطف لها هدمد هع تدب رت ییها لاک ولکدوب منع نی *# شهیایک دا
 رلش زاب هک هل تاو د هدکشخ 4 لدلنا راش زا ون هلص لهاتف ن س #3 تج يه ۴

Xr} 

 مد کح *% ه داک حرف سوو و ید لوا تق هعوزاب * هداجنو رو مدلف نکس

 مدنر ke هدایز یکرلغط یدلوا ییارت وب * تف تو هناشن مد روا تمه ناک

 ۳ هم ,ط یدراب وق راز و * مدل لزم هدر ره کاخ طس

 |یکم را 4< ره» كن او د راو هک ف ينصت بابراو ىف أت باعك ارز #

 رادقمر هدا ف ملام (همزال یکلوا ) ردشنعا ول هل عب رطلوا یرلعلاط ةدعاسم

 ك همزال چ وا یکه دقباس هکردیراکدنوادسخ شزاونو تیاعرو یراب رهش

 یراب لاوفا هدونتس روزبه "یننمو لام نرشعاشرپ زکر هو ردشمااوا

 | تببر : هصق یفکیا ۱3۶ شما اھو فا هرلنا لوایاوعد 3۴ ناھا ثڪ رادسلبا

 بانان رهاوجرد dA رف لوا ۶۴ زاینمآ یدری و مج کا هصزوا كاب نادزب < دانا

 رابتعا هن هماوع یکراخ لاشاخ # EES ر هن هاسح ي صاعشا #زاولد
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 كنك بولوا لعمضم هل _عبقت هطساو یرلیرو كش كونف له او كا لح |

 یف * نا زرت نا عاش امقاو # رفاوكمل اع یعازو نعز #ردانرواوا ید ۱

 عد دایر اراک رسرابب وج رولوا هن راو e دتسیه هن پک هدناتسلک |[
 #4 راددزپا هکر دلوا ثعا# رد aR هدول هنر وا |

 AT يهف هتکنالگ غ اب ردنا هح هنا نعي رات الا لا اورطنار روب

 EE ان Ty ۶ عا ارو هلوا |

 صز یی ایر یب رقحاوب هک ھنب اطتسم بانج رهاظلا رشکراکد رو ریرداق|[
 یگایبلا میدب ناسل بودی قلخ ندادا رازه لبالب لوا ی عبط تیلدنعو ندارعش ||

 یهدهنسلا ییاوتو یسرافو یرتو یبعیمن اشف رکش . ناز و راد« هرهب نداد راح |
 نهذ ینیلبءاشناو راعش هبعبط یصصق رعش بودیاراکقالا هیام هیافلب |

 هصوصخح هنادرفلاو ارتو ارتوء اشالا ق 2 ادعام ندیوب یدرویراند هک اپ

 یوهقم .اجواولعلاب هتننادحو سعثزاتماو اجوزاجوزاهقلخلب_ ارس هلدب
 راو لیل د ہجوم ییوهفم ین سش رت هک اجاوزا ک انتلخو ۴

 هلبا یرس و حولو راود كلفو تبان نیمزو رادبان هامورهم رام و نازخوا|
 یهو تس> یرف ندقدلوا رادیدب هلبا ینوعصم شرفو شو رادوع

 هرڅک یاوش ر دیا تل الد هیامدموب و ام و سا ءلاسما
 هقنلا دللح < ههوم یا نالبرو ۳3 رال هنا اوق رحاصوب یعودلوا | دن وه هلن فو و

 را رداسشنا تلبضف یرب لواو سد دمو ی

 رک صن € میلع اع یذ لک ق وذو ۶ بولوا رقم هلع اکر سوب یرنک |

E e. SSE 

 ندل ادتعا تل یک كر ماعط مالک بانطا هدانز ندنوب هداب ون ردریعم ۰

 |[ ردلاع هک زوا هه قح تردق ( هثشنل )رد ر رح یکو دیا ثعاب هلودع )

 | ددان یرللک #راخ یرتک | یداوا كخاب لصاح 4 ردمدا سنج یرانآ كن

 || لبلب كيل # رام غاب نالبلب ارعش # راهزا ابلواردلک ابننا 2۶ رازه ییادنعا |

 ]رب الب یهس هنرا شا غ ای امکح ثرعز هلبا الع#ناھج صفی ارد ردات |[
 ۱ د اما كنشلوا یر اب وج ۴# تاصو تذل هدناهرغ 0 نیکح هلل یدلوا راب و 1

 ال وا رد یسدق حور دنا بولوا جو كييابص مه ال !ود تشم اب وک یدلوا |

 | تحاصف نادیم کهدسم امز هک یدلوا یهل | تباع هل تشحرو یدلنوص

 ) 2 یگراهم یک ہد ب ع ناساو یدلوا رسم قلوا عانع چ یاسر

 ۱ = ءالصو ءاغلب و راک زور ءاحصف ءا روش نالوا مرصاععو یدلبا جا رد تا تک ایا

9 

3 

۳ 

۱ 

1 
0 

8 

5 

۰ 

1 3 



۹ ۲۱ % 
 تحت س"

 ندنس هلج كنس هبط تالکتادراو مرحالقیدلوا ۳ ندتهح ءاعسالا مدآ عو

 قو حول م zy رهاوج نالوا مخته هدنرب رفت كس هليا یها امل مدفاا

 اظل ۳۷ معو رخ وم هجن رابعا یملکت كمدا ترضحو مدقم ندنتهج

 هج ریدقنوب و یتود-اوا یس هل وقم م او للم ر اوت یتعمو کو شیپ می است
 رب رهن حول روب ز هلپا ادب وس دادم د ادما ندناهد تاو د ناز هماخ لوا ندهلج

 راعسار ان او نایلاع رابخا هنن ناشف تیکح ناف رم ناه یکو دلبا ناتو

 #رادرطاځخردو ونسي نمز ا کا EEA ) یدلو قە ینیدلوا نایمداز

 | ها نیز رابنز لدیا س فک ار کیرمر 3۶ راک د زرد دوتماب هک تسد ریس
 | نوح رب انی عد 6, Ea 8 رابد درادن سکرابد

 و ینلخ توافتم ءرطفل مسح یب هبت ادا *رصاق
 لنهراتسو علاط یهدنمد ح ور او هوان ندتهح ییسوصو دوس كن هنمزاو

 ءا هتنا سم تراخم ن الو انتی نیو ند خمس تم اهتساو حارا
 نانج ناتج دیعسره هجتعوهفم تانیعتلا ماع یف تارات ج وربلاو بک ا کو
 شو یودس وا دیدب هلن داعسرون ی کدب a کیا نین هدر دام ناشد

 تسوح یهد-لاح تلصاوم نا هد هدلاو نط و دلاو بلص ید دنع

 الع لث اضفو امکح ءادا یغودنلق دیفتسم ندش اسم هد لصاح هلنا یت رقم
 نفاس استاک الات قلم تنضاو ارش تحاضتوا
 لوقتمو ل وععم لودع دوهش هنسعدم كناعدموب و ردشعلوا قیفح ینشاک

 اذه انهوب لا ند_طوبه مالسلا ه.لع مدآترضح هک و هک وب تاک هلا

 تاهت یهبناسنا دارفانلک هدوح و «دشاموب بولوا نسى

 39 چ ات رعلا ی وذ تاوذ نکیغعول تب اغو دح هن اکمو نوک تانیعدو

 ؛یراردو تک اوکو هراس هعس دادعت مولا نی هسنلوادع نیلسی مزهلاواوا

 ددع هسلق راعش ایهصا و اینا رهشاو هل یرلکدیا بوس یک ر اّتسلا رهاب

 ىې ڪ رصح همان لهح ی راهفب رش یاسا بونلوب هدان ز ند روهشو 1
 هسنلقوب نی رک اذ ءاتص 7م اشمو نیلصاو ءاباوا تالذک هسنلوا نفح یل
 اصوصخ یرلکدلکد راش لیاتهدنتفصادا رازه لیلب و اب وب لک یهدلع را ۳
 .ایکحو یسْملوب راکشآ هلتردن یکرادپانو تاک هارو هاو یک ہدن اکماناک

 رادید 13-4 ارظذ هر اخز تاز طف هلق تقد هتناسح اغلب ءارعشو القع

 یر ەدعد كب ونط یرللوا دوج ولا زر عو تاک ه دن هباثم راوهش یر دهد توت یبیالوا دون ولا ر عو تاک ی ووا

 س
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 ہا هسلوا ذیخ ام # ۳ نوح رردرایمحا هنگ 6 هی

 هلو هک ۱ باک هراب روی

 هم ران الع کل هیضام نیطالمو ه دن ا رھ لڪ راوت 0 فبطا نح” رسوب

 كن هلبلح * ه صز لواو هقس اصن ناعصا نان وقراتاو تاعلوم اصوصح هدینغر

 سج وم یرلقدلوا قالطالا ىلع ز زەم قاف 1 نار ونت کد امسال هدشاعر و مار ا

 ردعقاو هک و ۰ رو او

 نوط بانج فراء نا وک ٠ رک اپ ناروتو باہاالا یوذ داد عت سا با فا
 ردباتلام باتف آ دننام ی-هعا شا هعشا هک هنس هیاعهقرف باء نسحو ها
 تشذکر ه كنب راترضح مالسلا اہعاع قیدص توععت نا قیدص فسو

 صن ن ع ¢ باب رالا بر ترصح هدر ددص تایتس و لوصو ناٿ ندنفمطا

 |باج ز ومر نالعا ندنس هع رک تا چ انیحوااع صصقلا نسحا كيلع
 نسحا نیس هصق كفسوت ترصحو تاطتسم یر ره كن ااکحو صصتو

 نالعاو هدافا هنس ںی ازوم رمو هتحارص یتودلوا بأم تهان رابخا
Eلولم رابخا هک مال لا ےماعو اتنیدن ییع ماظع ءایدنا رات 1ادعام  

 7 ان رادومن ا ا رو کودک واس تلود
 ندراکبا نیماضم تاردحم بولوا ماقرا ظظعاوم تاع هر وبزو بیزو ما

 < تابلالایلوال + ہریع هصصق ق ناک دما هدف دلق باق عقرب عفر هلا هعور شن

 یربغ ندنکو دیاری سهو ره اظ یکردب رون ییساناز م فرش كع راو هع یساروم|

 طظع هلی یساوخ چ نو رجلا هده ٹا موق ع ب اک ۶ نومضم مکس مالک
 تناسم دا مولعم اقر ها رهن صن «دلطاب و قح یل E یر

 قدصام هن وغ ترمص نوع* + نیم باک قالا سدان الو بطر الو ۴# ر دریو

 تااکحو و ءا دنا رابخحا ت اا قدصهو قعع یودا

 هتکن ید وا تاباو رهراتعالا یوذ راصدالایلوا دابع نیش هریابج راعساو

 هر هفلاس ما مدآ ۳ نار ونھ “و ملءلودشرا یرابخاو رابخا طفح هلام 23

 مهعو حاضبا كاا دم نعد ضرف یراند نیکح ی را[ نالوا ق

ETتعیط زا تاتطا هدا ز ندنوب هدیاب وب ردنشور ریلس عیطب  

 ها سم هب ی ل ورد( ها ( ردنیعه ینییدلوا ب انع تیذا عیدصت هرن وا

 فالم طم دلو ا رک ی رھک وس 6 € ماظنیدلو لبا رب رفت هتشر *۶ مالک
 یلکودیدیلوا یکی 2 لب ان یدیهرولوا نکع ۴ ماظتنا یدیاز وب ناهچ
 هدتنتفاخ اسب ۸ E ص مرکمرمشلاوبا 3 ماعو صاخ

 € معو
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 تک | هک نیخر وم رھا شم یلاثما كرلنوب و یسیعمصنلاونا نع رات بحاصو

 | یر هفیطا ران او نیلخ اد هنس ه دیعس هفرف نیندحو نی رسفمو نیخروم

 ادعامندرنوب یدشوا عبنت یرلت افومو ران | اپارس ردنیلماع اتع هددنس

 شرت کو یا یخ هر میشلا ع وبطم هبداو ےگ ءالضف
 نسخ اوبا نیخر ولا حشو یسوط یسودرف مّکح یبطان همانهش ارعشاا داتسا
 یرعشادس انالوم یورسخ م راتفلومو قهس نیدلاسس ن ىلع

 ان الوم تاحرد یلاسعم نیکتکبس لی راوت ممتسمو تادس ا یس عاحو

 روباشینو منو تار ه 2 راوتو ینلبلیفع ن د-اصوصخ هم لضفلاوپ
 یراق رفاف ههادبع نب دمحم نسم اوباو یمک ىلع ن د مساقلاوبا صم
 تابط بحاصو یعاطسب نسح نر دج نیدلاردب ر الا جات خم رات بحاصو
 ةدز و قاع نیدلا رشک انالومو یتاجرج دودومنب ج اهنم | الوم یرصان
 ىلع ندجا رصنوبا ننصم غ البلا رعفو ىش اكلا ىلع ن دمت نلوم ی راوتلا
 صوصذا لصوناودبحاصنیدلاسعم انالوم ییاشک میرات بحاصو لاک

 بببط دیشر هجاوخ بہ فاّومو یوطسم هنلادج انالوم یوم نی زکب اک
 نيلم اکلا نیل ّولا نم مهربغ و وړا طفاح النمور با هشخر ومر ڪڪاو

 را رنک | كنس هرمز نیعججا مهیلع یل اھت هللا ناوضز نیل اغلا دیدانصلانمو
 ی ال یدنلق یدوم لا عن یادا داوه نالوا دا رالا مزال یدلر وک ینناصتو

 1 یصحال را آ لّشعو یعسملا دناوخریم هک افصلا ضو ر باک
 ان الوم جرات باکو یدلروکاپارس رد اتمه ىب عوبطم رئارب ادالا مزال
 2 راوتلا م اظد باکو یش اک ءادهشلا ةضور تاکو ىر صم

 ىلع ندم ظفاح باکو ییالع فرش ران باکو جی نا بو یواضرب
 دواد نایلس وبا باکو قش اک ان الولاطخ لولم لا اوععا باکو یعثو۶

 ان الول سنالا و یزارا رع نی دمج مولعا | مم ا یک اب
 یدزب یدلافرشاب الوم تاکو یرفعح و ۳ شاک

 تاکو تاناو رلا ةقيدح کو تاباکیلا عم اش تو ینئاه همان رفط باکو

 باكو ریرصتلا لضافلل تيارقلا e ريم دناوخ ان ال ول ریسلا بیلج

 ییاس هم تاتو ییاج ان الول سالا تاع هن باکو یدنق رعب ۲۳

 یدسنلا قباق دو قیافح بولب رک ندز وکی یارک سن هجن یی اثما كرلنوبو

 رظن هن ذ خا هنو ی دنلق بلط هن یرثأم نالوا یس هل وقم تاب وشح یزاس
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 ٣ نا 53 لالا تدع تکا ۳ ولعل اب ا باک یا
 .E یووهمسلا الو افولا ۵ E ا ا

 یناشاق هللا دبع نب د نسل ایی مامالل ءا ہن الا صص باک کک

 باک یرافلا ص FORTS هللا بهاوملا باک

 9 یواضیب یطاسقعلا ان الو راوت الا علاوط ب اک یسراف مارشلا ءافش

 شضانر باک ا ناك تارعضم باک رارالا مس ۰ راون الا دم

 از ت ا E ترا وف ا هرمنا

 || لصافلل ببسلا حزوما ب ا SE اک نیلوصلا عماج
 ۱ 0 ا ع نالا ضارپباک تولقلا هر اهظباک لو

SRباک نادسابلا موقت باک كاملا تار باک  | 
 فیاطللامماج ب باک سدقلا رات باک نایعالا تایقو باک ءافلثا ةهك اف
 ي افشبآک رابخالا ضور باک رانعلا نا مرا باک فراوعلا هک باک
 سذومباک ااو ماشلا ءا ما“ دق رطل قالصا باک هبا فلا

 E leê اک ااا یاد یا تاک
 ءایکحا جرات ب اک نیما لا رس باک RE ا
 لیلا پیت اھ :مورکعلا هانم تاک رخ اه لاو ا اهالا را
 ۵ تاک ظعاولاب اک مالعالا ب ای نیف لاوح ]ی نوسجت تا

 um a كا ياف طو تالا
 وا ا یدو بلا هل < ی

 ۱ سم تادلحت باکو E تی اب اوت یر همالع
 رودشم ریفح هر طظدو روظنمایا یانو ید تاتو یرا

 رابس قاحهدا ن د_# انالوء ندبس یزات نیخر وم*» صز ادعام ندقدلوا

 اصوصخ هم نی مایه یرعا خا اهصعلاهدعو نم نب نهو البلا حشو

 ۲۱ ی الوم ارعسلا عش یعذول , چارو یعلا مطانو یدقاو انالوم یدناوق دقان كنفون

 0 مشعا الو وم حوت و فا ومو یعندجانالومی >اصفراعلا عماج باكو ییععا

 ٩|فراعم فلومو هي وکسملیعوبا ےکح کلا رعتو عقنم هللادیبعانالومو نوک

 رشذکن ب نیدلادا-ع یمانكرابخا نالق ان امال دواد ندم نیدلارعق دوهش

 یروئید هقینح وبا ایحصعا | دو یلاعد البلا هوحاو ترور یاش

 لبع ن هللا داال را جاا ا دوعسم ن هللا دبع ن د انالومو

 ۷ بحاصو #
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 بام |ندیسع حول © ی لو اباکرب یک ناص لقتسم ۶# دحاید هلل وب فلت هدیا

 هد اجلا هلب وب * ر رج ناو رشک نیا رک #رمسا ناو هاش دنواخ نبا # یدلوا
 9 ر عم لک لفعع EE 0 قو هعنصو رخآ لوا 9 ینا یدلوا

 ین اکراراح *۶ردانعم نسو ظافلا یشرف #راغس هک ار ولوا درک اش هت
 ۶ |: ره یرصق سره یدلوا * ادا كلام نیمزر رب یرن ذع ردا_.هم دوخ

 ردهبعکو روھ تیب ۴# راددردید وج ینا ەم به #راب دداوسهصق رونی روک
 لرد كنس قح 8۶ لاعیا نرفآ نر رفا # اپتا تیب هللارع # ا وک
 1 TOE r هرشحە دن ز نس هل وا # هدر ادلبا یتاوما ما ۷ نلاع نوسلنا

 نوزفا نوسلق # رابخا رولق ےک یرابخا هنک ** راثآ یک كيوب ردشموق میک

 جما مالڪ لصحم # العا یک شنکن ولورا كن اش #ىلوم كف راق

 رابخا یرمع لدا او ثداوح هدعامز ۱ مدت تڈ یلک هدنعبت رابخا

 خرومو ری رج نیا ا الوم تیا ېن مدلیاهوقن هک لفن هلذخا یلاحر هاوفا
 راضدحا مدعا را-تخا تع هد دعم تاباو ز هدسخراو تس یکر کک نا

 كجا كارت نیسادعام بودیا لعن ین الوا حصا ند هلج نیفلوا مانا بولطم مالک
 ندن اک ر اثک بودیا باختتا نت ایلک كر امسا ثداوح اصوصحخ مدته نقی رط

 اپ دتعملن هربتسعم بتک اما 8۶ د وادا شرج یاد هکنانح رکو 8 تفک
 اور داونوریهاشم كح راوت تانودم یهدلد تاود اع-ال مدلق میل یرالوا

 زونوا ز ویهجترابتعا تادلحم هج رک مدلق عفرت هراخروم راس هدمروتک هلا
 نیفوا ذخا ندلاک هراپ هت یرب ره كرلنا نکل یدلوا م ذخأم باک هراپ
 نفح یراه سر كمر وک ندزوک ینانودم بب رق هداج هراب ز وتلا هدینعم

 كنب رایرضح رهطالا هرس هللا سدق ربک | حش هک ی رب ند هلج لوا ارز یدلوب
 كهاش دنواخرمم ید یر و فیل ان ندیاک هراپ ق رف هکر داك مانزابخالاةمعامس»
 هدنس هحاسدیودیاهعوخ ندنادلم رادع هن هکر دم ران یعسم هليا افصااهضو ر

 بس ىزا ءا نیقہعتعو نرع ءالضف نیخ روم هصقلا # ردشُلف نايب
 ےراوت باک ینو زق تاقولخلا بیام باک ر باک نالوا مروظنمندنت افلوم
 باک یری طرب رج نیاات الوم ب اک رڪ نا اال وم تاک رثا نا ان الوم

 براک باک هتعش ن دلا یح فیل ًانرخاوالاو لئاوالا عف رظانلا ضور
 باک ریرح نبال یر اوتلا باک رثا نال مر اوتلا باک رکید تاقولختا



> ۱3 ۴ 
 هاد هدرخ نادنر یدوب تالذبع 9 مان یلاع یداوارابخا هنک باکو ب نوع |
 هک دنامع لآ ماجرف تلو د مابا هکردنانان یکنوک هناسانش هتکن ناسانشو رو نابع
 عي ند راتاو ٤ل ارالابق نالوانابب هدفلات دلج هعونتم ماو راو هسذحماوقا
 اأ نداتهح یرلتلردروھط کند ددغو دفءط) تماو هدب رک ت لمر لکدحراخ

 | کودیازابتمالارهاب ید ن د تشرح تدیفعو تفاطوتناد یکیرلقدلوا زاتع

 بولوا موهفلا ا سلح مور تالو ناکسرنک | ادعامندنوب ردرهاط
 ماللسا خارو خاکی تعب هیلوا یه هدیدج سر یبسف رولو هنسکزا هدننابعا

 هلفادصو یتسارو امن تشکنایک الاب ورس یرادوجو لخت نالوبافو وشن هدننابدو

 هدبلپ رشمرب یرلسن> ندنتهج ردپ دوخابرداماب نک ابوط تخرد كشر ||
 لر ضرع هلاصو هاب رار رب راث هوم تخر د سنج یکدا اضرف هيلو تیاچن |

 كليصا لیصو هسبا رادباو ؛لرزب یکراوهش رد هکدصت یس هرم ه هکدلبا راب و
 | یونعم دوخا و رواوارادید هلعل > نسحاروصان مان الا نيب ىدا هدیدنسد جد

 ضع یساناودج (ه_ثنا ) رولو ناشز اتما هکر وز هو تفرمم

 + یر بلد وازوب كل ره 3 قلطم نیفلوا هرجا رفكد يق 3۴ كماورا
 فالستخا كمور هنکما هنکس هل ابو ۴ قتشمندرات هکناص ردرو

 یرلترهش هل تلخ فصو هنو ڪک ر كموقرهو یرل ثعیمطو س |ا_نجا

 قابس ءاضتقا هد لح وب ردشفلوا ناب الیصفت هدنس هجاید عبار نکر دل
 یخ هنافرع بای را نالوا ناعذا باص دوب ردشعاوا نایب رادقموب حنا

 تسخ یرالصف ازاصن رناسو عرفا ولم ادوب ماکحو امدقو اسکح هک هیلوا
 ردشلزاب وا نکر نیعلوا هدنلکش ےب ہنی  هحود راما راسمنا جی راوتلا

 ندیا روهظ ند ع ءاههفو ادتهالایو ذ نیمبات نارابو افصاب لوسر باحا
 روهظندران ان هرز تالذک ردشٌعاوا نایب « دات نکر یلوصق اغاب و ارعش
 | الضفو اشم نالوب افو وشن هدمو ر تالوو هد اث نکرامتصو الع ندا
 ةلهاشفا دا شاو ارز و نالوا تموکتو تلاکو نتشن دنتسورایکسو ارمشو
 رب ت هدنرخآ كلوصف نالوا قاتم هراب رهش لوا هيا شلو ا ادب وه هدنرصع
 نیذسلا یوتسب له ۴# نوعشم تقادص یامهر هدع دقت هجو اما ردشغلق

 بصانم نکیا نون تربع نوم یهدنفی رش صن ٭ نولتبال نیذلاو نوع ||
 ارعشو ااو اثم ییصف !رماو ارز و بولب زاب هروک م راسولج ندّتهج |[
 ۷ هحاوخ تفرعم لهارب یمراو ( شنل ) ردنهلفرخأت ندنرکذا

 هند. مسا ب 2 م ا ھا ںیہ ےس ےس ےک س اک اس 27 یک

 د هدیا ۳



 تا نگردلحم

 | اصوصخ "لران انریاشعو اهناو دارا ىتامزال كارتا رابخ او صصق هان تربع ||
 | ی.ررابخاو تااکح تعیقحو ر امسا تیفیک لرامشیب لا یکم دنمان زوغا |[

 | نایلیا دوهظ ند هرمز لواو بونلق ارجا یک ناو ر بآ ادا تمالش هحورپ |

 |( شنل ) ردشلزاب یغبنیاکیولس ت راف نارق بحاص ناناخو ك ولم
 روجت لآ 3۴ راو هک هنره هلجیلاوحا زوغا 3۴ رانان موقتشذکر سرد هدنوب 96 ||

 ۱ وبر دب وناوا 3 یر نرس نارکت راغ موف یر کنج لآ و ||

 نالوا ناعڪ لا کر ههعوح ندهضور لوا یدب وف 3 ناناپابهصق ماجتارسزا

 نیکرنکروب را الا هنک روبعلاتبب + عبار نکر دلحم ¢ _ ریس هدوتنسا|

 | که دعبارنکر نیک نابن نوتسره هدینعم بولوارادوم هلبایماشفا نیکمناب |
 || رابرهشو نیبآ هوکش نیطالس یکه ددلح وب نحب نیتم كلم دعاوقو نيطاسا |

 || ناورسخ بقانم ادعام ندقداوا نیب رود لقع مولعم یو دیا نیشنردنکس |

 || ریت هد بار نکر الصفم نامع لآ نارو رس فیا-طاو نایمور ناشیذ ||

 تا رع ثٿ داو> و مو ررابد لیصافت ايال ر دشهلقنای و
 ۱ ERE ۳1 دن

 || یک او مولعمو یوم هلبا هنعنعیسهچتو بیرق انامز هموم*فاوء موبزرح ||
 || نحو ری قیلباک ندنهج ینی دلوا موه غمو یئ رم هلبا هنطنط سرا
 | تاناکح صا بونلوا دصق عفو قوفت هنینلومزاس هدفلأتتعسو رتا |
 |( هثشذل) رد شعاوب و شعاب مارلاقفو لع یسهعوبطم حماس كرابخاو |[

 | هدنداجراچ 96 ناهج ناهش نالوانامعلآ 26 ناب یددلقمه هددنحتوب 3 |

 ٠ اف عو لیخو راو مو روب ع 9 ناات یکن وکہ دمراجخ رج *# نشو ر رایدلوا |[
 || لکد هرانوب راب رغ ۶# یعطا و ژر هدنکح تع چ نآر ھك رلنوب یی وک یدلوا ||

 هصقلا 3ک ناش ید هدنهشرب یر ره *ردشعا دیوم یاس قح نارق |

 ۰ روضح نافع تفیقح ر و« تبب ید لوا م ولعم ال ناکراراح تادلح||

 ٤ ه-ٌءدْذل )ی دلو اے یداکو یدیاک یها ا هام زا هلبارو عشرون

 || 36 ماارک | یناوب و ناب سیفاذصارک 3 هدلوا دا هلب راربمخ هل ج یدلزا ||
 || سابع ی و باعصاو لاو ل وسر هدین اٹ دلجردعس مم هلب رار و رم برع
 یک لآ بارش هر مزبم ۔ :ءاجتا رس كرات ان موف ینو مارکالاوذ

 ]| لآ ناهش ړد یش ذکر س ت.و ر باعا یسبحدرد لو ماج زاد ل |
 || ٠دن دلج راس ردشقتسم ماع قلخ مان ال ماجا بولوب ی دلزاب« دنا نامع

 دل



#۰ 
 اللم نالک هروهظ هاو هنطوبهو هندوحو مدآ هلل نص ترمضح یظعء

 ماع شدی رفا ءادتباو لماش یبرک ذ مت فباوطو نینانوب و نينا رسو نیماسو
 هم دقمرپ لس ی داوح مکحرب رابخا نالوا قلتم هنموق ناج نب ناجو

 ]| را-مناو راصو لاسبج لیصافت یریغ ندقدنلف مضنعو حل ةرلا عوبطم
 ربررن هج ورب همزال نالوا مزاتسم یب دناوف راب دو نادلب و میل اقا *یماساو
 نیمه ء الضف هماع یلاعت هلل دجلا ر دل وا قیقح هدلوا نكر دلحم قبقح

 لاک عقرب عفر ندل الجالا م زال لاعح نيزك حشراوت ءاذع ةف اکو نیخروم
 رد شا لاج ضع هد ئاوا لوا دلج ل امو نوعضم دهاش ی رلکدتا

 رلوا نم # یریکیرب ررد یرفص یرب ۶# ادا هد یا مدآو مناع ( هفلول )
 قیدصنرکف # ییدعاروصت فلومر # اشنارک اكا رب ۴ق طنم هقیلس

 ییرونلب ۶# اکب یدلوارسنمرسان یاپ ۶ هلی ےھلم قوس هک هننرکش  اہنالا مزال
 قوح هدنوب 6ندرهوکدّمعوب هوا لفاع ۶۶ ارد هیعلب ناک اکر کر هوکت قیقح

 تانک هعوجخ ةا چ یناث نکر دلحم ل الاد یاردراو هتکن
 || لالسراامو صنتوعنم ءنالوا لالوا فوصومناوعسو نیضرا تادلحم*زارمش
 ی اعت هللا لص نطص]ا دمع ادخ بیبح ایفصا ناهرب اینا ن اطلس نالوا
 || تیکح تشبو ا: زعم تقلخ كنيراترضح ارشع هيلصءىلعو سو هيلع
 لئاصخ ه دیج لئ ابق هرکص:دقدلوا اشنا ی رابخا ملام ودرابحا یرارآ

 برع ملا عوطم ما نالوا تسنلا تنا لاس هدب دنسد لئالحو بسحاوذ

 || نیس ابعو هیوما ماکحو نيدشار ءافلخ اصوصخ نیزک ء الما ییقاسنم

 || تافلوم هد هرهاظ مولعو نیمد_قتم هاربکء ارعا نالک هروچان ندبرع لئابقو

 ماظع ځاشم نالوا رعت هد ینداو فورح لعو . نیفنصم ءالضف ناب وق راتاو

 قلعتم هن ادبا ړعو نیشن هداصس خ ويش نالوب ترهشینشکو تامارکو نیشیپ
 روهظ ندیرع یالضف یمهلج هک نیقذاح ءابطا نالوا راهتشالاوذ هلن افنصم

 كن هلج وب بلوا شلق زب وت یسهعشراق كرمغ «دنلصف امکح عا هلوا شا
 نیبنو نییعت لاجالا هجویلعو نیرف هریرقت هليا یرزهصقراس یعراوت
 یدلوا هد دات وب ( هثشنل ) ردشعلق نیهر تعار هلنی رکے ذرب هلوقموب و

 ]| دلو می )وا نعپ هر دلوا كيلو ین هج رک # اهیفامو هلا ابد هلج ان هعفص
 ۱ ۹ دوصعمردروهطدوخ ندر واد یدجاتادیههدنو#؟ ادب ید رون ۳۹

 ]| " یعمرپ ورردامهرب اک یدآ كلوا یسینان یدلوا ق دوهشمج*یمرولوا تاذ برون

 4 حو 3



> ۱۳ % 

 ۲! ناعو قبع مزافو نارک برع رب یسا رد هبا تبشمو شما لحار صخع
 || مرج الف شی | لحاس هنس ه طق < رع لوا هادا طرف لوو ا

 | كب اک هراپزوتوا زوب هکر درا ث1 تغالب باطتسبار رابخاو ص صف هعومتوب
 || هراعشرلناو ردیسهدبز لرامصا تا.دلحم هت یر ره ءارلنا هک اصوصخ ردیسهدب زا
 | رانلوا تسد ین هکه چرک | ردیس هعومخ كباک هراپ زویتلا هجر دفن ینیدلوا لخاد
 | تاجارخاو یب وعص یحاسنثسا لدلجتراج هلوقموب هک نب یدلوا لکنمیکامت
 یسهروتک هلا نان مک نکل یدا وب العا یک مراهج رهم قرک كس همزال

 || نلوب سّرسد هلبا تلوهس هسک رثک جرخالب هریک ارهاوجو :لوا ناسآ
 بوروس هحر قم روانزوف شا یا راپ هه اسال |

 ۰ یدلوا# هریک وب نالوا كلام ( هثش ثنل )رر ونک لا هع وطعم ڪو ر

 !| یدلوا مجالد # یس هک ا لو كب هردرب یدیاص # لاصخ هدیه و

 € لاج رک نیراکویرزو میس # تبسف اکا راب رغ رونی روک # لاک سم
 | اقر رص هکن وح ۴# لافو راب یالےم راجا وخ 7۴ لوا لغ: رد یدلیف یک اپ ردر

 ِ لاداق یعم دعا یدابا ك: جا هر ی هل وصو سس وکو كىر سوخ

 ۱ 5 هرمشودرب یوم رکب ون و یدزنسو ڪڪ روي ید ندا هز و رر

 || هماخ هک نعد یدریو تصخر جد ہےزہظذ هفیطل 4 هطوب بودا هشت

 ۱ را بوخیب نامه هدرظنر, ( مظذ ) یدیداکب هلیالد لاح ناب, هتفون نابز ود

 ۱ هدب رک ماخرب یدل | # ین رهاوح لج تودیا دهن 9 د ید رخ در یداوا

 |! نوت نوک رس ارس ینایسا رفا ےک ٭ میکوا مدره هدزفمرپ ردانیوا @ رهک
 ا ۳ ۲ اصوصخ 9۶ روب زر راکنره رو هل ۷ هدنر وصح ر هک لوا

 | هچکشرب جر یارقو ناح شارخ یع اقسا هک اشنا یان ن درلیاتس ور و
 داال ت ک هنرکو و ی دلو صالخ ن درلنا یدیا نالد تحاص

 | نادهدرخ درخ نامه ی دلوا صاخراک دا رب هلوقهوب هلبا تارابعو ظا_ةلا
 ۱ 3*للو ت ساھ دک ںسھدل۶ نی رد ( ےظذ) یدرو کر یت كلس یرهاوجوب

 یی ا اک رازاب هکسرا اره # دسرام رابتعاب ییءویش تعمز

 ا ناڪ را ادلع ن انیک باطخء باکوب یدءا # دسر ام زایع یاص

 رد ثلوا تابلالا یود هاکیراب ز یک ه مرک ۰ دعکو ب E هلا هعد را

 | e یر مدآ ی تفلخ ثعاب عود شف لوا نکر دلج
 ۳۴ رسدلاوا ندخ است بت تفلح ا كار سد ت تن



 | یامر هک ی دشود لحم یدلوا یزیدش كرابداو یهدنمالظ دادم داوس ||
 | یکن وکلکو باخرس نالوا نو شبج « دنا نی دایم لوا هل یکنر تاهیبشت |
 | یدرزق « رفیدنبوب ناف كنشاب زوکی داوا مد (هثشنل) ی دنروک |
 | * لطم ییزو ریدلبق هیس تخم یدلوا نوک: هل مقب خاش لا هدکوا یدروط ||

 هن البخت نیکترو عی دوقلو ینابر ماهلا هک یتقو# خرهربن كاکه دع د یدزکب هلکنا |
 یکی سهلاطا یمهلازا دی هوعصم نینزان دهاش یبهلازاو كح یدلوا نا
 باوباو در یاهناو لاوت یکیدربو كن راب ترضح ادعام ندقعلوادع تورها

 هتسج بويلرو کس دمر لع بسانم دس هلباتجا تس د یا تاضوف |
 | دع لاو صوصخحت هنس 3 لاکلها نالوا لاحر لوخ لحت ضعب هتسح||
 | هسعونتم تست لوا لاسهج نالوالاح نانیرپهلهج هقافورتفاما یدنلوا ||
 یداروکبساسنه یسلوالاعفلالارشک یانشانو لابلا یسکو ببصن ید دا |

 | هدازیم زاب نلوم هدج باکو مولعم هنر ءالع قنا قة دو قیقدییقح
 بطة رون زد هکر د موس هدنحرش صوصف ندنرانآ لدمج جش ان الوم

 رهطالا هرس هللا س دق ریک | ند لا ىح جش رهظا ثوغ هدا ور( اعر ھشا |

 || یواسما نحو صوصختونینم هلب وب قاچ صو مذ باکو باطخ هنیراترمضح

 مش ترضح هدکد تیا باوصتساوید یدیاهن ثعاب هغلزاب صوصتلا روتسو |
 هک مروذعم هدصوصف باوباقالغاهک ی عب مرومأم هصوصح و نی هکر شمروس ۱

 || هکلم ییدتبا كيلم هنفیعض دبع وب یراوتلا نع هاش لج یراب ترضح |[

 !|هرودنک راتاملبا لاردا یتازومرم تالکوب هک ان یدلق « دارایبرا-هطا كنهیلع
 || املا بلط  رلالب ی رسو ر هل یتتقبق> كنديهایاناطع نالوا بوهوماکی و ||
 || لانتما نکیآ راروم ام هنو مم نب رش تیدح ٭ لەو لسم لک لع ۂضبرف |
 || یب رلکو دا ندن را راتفرک تلالط هبت بویلیا ناء ذاو تالاک لیصو ناعرف |
 | رب رد راو یهلارس قوجو تمکح قوح هدنوب (ههبد) را هبلکا ||
 و هکردق یدنک 4 رلبا لاردا هت لهاح لع كلماک * ینا رلک | نالکاردک |

 سون ام لو زا سورع هصح ندهصقوپ ی دعا # یناعذا لننشکر هرولوا
 | ترضح هکر ااو جو وب هصن» عفر ندقیع رکفرکب نالوا زار فشکداماد
 اکذو تفرعمو لع یکیدلیا اطعو نا حا هن رالوق العو هناشلج ادخ اب

 ندسران | راونا هوکثم سکره درحو بودیا ارت یتتمس ادا نسحو تاک طو
 ۱ باکنرا هفیقط اف كابالیدت هفیشک ما ینیطلمالکو ید نوتیا سفذخا ||
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 ۱ ¥ ھما كلع الاک ت درا ناو ۶ ناصمن الب رد ۰ دی ون ناهح ودره م ا ۱

 ۷ ءاوکتوارط راهنارامم هایم نالوا یراج هبمز یور ندنبرب دلخ غارو خاب هلن دج
 ااهناع ذالا رهاب ناه ذاو لوف لوفعو نا رج نده ابز ود اخ یک ینیدلوا
 راهنانالوا لعشم ی رداون رهاوج ل رع تفهناشن تسال لاوق اندا نا ضيف

 زا كنلاع ع ادراو نومو تارفو نوحجو ل کاب وک ی داوارادو هب هعب را
 || ادب وه هلبااغو وشنهدغافرعرازتشک امدعب یدلوبلاصت!دنب زکت وارط ضرا
 || تانک لوصحنالوا اد هلتفاطا لاک« دم اعذاو شناد ءاجرالا حسف ءادی و

 || *رهش هلبا یان( رابخالا هتک ) ر اثن تغالب تاناو ر لوعشم ع وخورات او
 جھ ےک راوت تادلم (دشذل ) ی دلروک بسا یسهعاف رادو راد

 || یزانو یون هجرکا *#قوی تباغ هن رهوج شما ندعم ه نه“ قوي تیاهن
 |1۰ دنیکی لفم یپک كنا لو رات ن رارد ید زبد بول یز ودراباک راتفک یسرافو
 || همورلهارولوا ندنقلغم هن قویتسالسراو یجادا یرت هدنیک ٤ قوی تلاح
 || تیالواتامز یفعقاولا ن بابلالایلوارولا ظحروقوا نداد یکرت هن 36 بابل من
 || هکردبه ذم اپ یطنرب بک ندراچهنسلا عل وب نال نالوایر اج هدمور
 || ضرفیملکت یپرعناسل اضرف ردبذعا ندنزاس هک او کص«دنک-رالد لها
 || نا هساوت م ايق ه دنماقم هیئنم تنس یلامعتسا یسراف ناب زو هسلوا بجاواب و
 || ا یف یرت كنطيسب و بحسم یظغلت کر ناسل بک م ندنوالح نانلوا
 | یکتاود هدنتپن هلماش "هدافا قر هدیدنسپ ریفحوب مرجالف ردبجاو ین هجلوق |

 | هنادراوناععص طبس و راودو طع ینوعصم رکی راو راکرب مدلوامدقتباث |
 | لخاد هددصقددصی> مدروکبسانم ییلوار ایس هللا هنکرع مالک بیک ارت
 : ینعیهدن اکر ابو نارخو ماشو حص تاععصو لالهتسا تعار نایل وا

 || عی م دا نانع ء اخرا هپ هماخ تیک هلب ندن الاقم یس هلو هم لایخ ناتسش

 | کات مدنتک هنرثا بونیدیا اوشیپ هک دنیا داشرایمعبط هنقب رط اشفاو داسشنا
 || را هبلاق مو رحم ن دمالک ناع ذا هلیاهطساو ل وا رالد هداس نالوا ندسان طساوا

 | اما رادبل* مانشدو باتع هنفلوم هلکماعیا مهد نی رپ ضصب كرابخاوص و
 ادو حصن هتشر رسو یدملکی مابا قلبا دنن ام م اک رت اف دنمس هکیدلوا مد
 || هليا هنالواز توف لاوز یب دوی ه کلب یدمنوط نر ریدنویپ ه وخدنت لوا یلایخو |
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 1 بول نکو دبا بولطم مزور تاحالطصا «رمذیذل بودیاتعانق ۱

 ]1۶ ۳ نایب ا یوه ملا نما یعرادم مالکلا دیارف نما
 ٩ هوا # هیشیداوا هلاوحر ور هداس 8 ادا نسحوب یعنص مهب وق هلو ( :

 | *ك وح یدوحو ردسراک 9 هجو هحوكنو هساوا ینا لاح ندااخ هرهحر

 ۱ ف ا دءاسو سه یب ثیشذ هقار وا نماد هکنوج# هیفس هلو ا زکر کر ویزو بی ز

 ۱ ی ۳ع یاه وابوت عج ندراد هویم مالفا راسحاسو رس فرا همرب و ربع |

 || صص رب ی هلبالاعتشا یتیغارج لاوقالا حب اصم لاثمالا یدلوار رة یو ||

 || ەزادا هرمز ورو راتفک ا لثم برم اصوصخ یدنلقلاغتشا هرابخاو ||
 ۲!هدرغ امزو یداسوک لات ا هنقوطنم لاثما اکل فاعلا مالک بوتلوارا-متعا |"
 | اماف یدناوا لع هلبا لوق _ لاجزا ءاوفانم علا اوذخ هدرانآ نالواعفاو ||

 0 تناور هتخادرپ هلعو رد ف عو ردو هح اسو عرحو تااکح عقاو یالح

 | ىدناف طات>ا یلک هلباتعداتم هنساوعق كلاقم ن قدصاا كيلع ندنلقناا
 ّ اباذکلا مالک E عابط موهعدو تابلالا یود و هک اریز :

 | فراعم تایح بآ هلباباوجو راتفک نالوا قدصام هنن وم بارلا علك |
 ُ لسعو یاالتخا هدرامخا ت تااورو يو کو ترار = مقدیرللد هنشن

 ۱ < داف 3 ۳۹ )دنا نیدلاناو و رائدا فالخو عازر هد نک راع او تاناکح ۱

 | تمینم ندنس هلیلج هک دیعب قاش وا ۴ بولوا قدصام هنساغ یاو |
 ۱ و * 2 بلا مدز د نه هر E اب ام یی لادح نالوا ۱

 لصاح 9 رکابیکو بالق ٭ رز دوش یک ساک ز شکور # بولعم كيلو ||
 زاهنو لملن نا ازت دعوجحو راود الف هن هما رامش تعالب ب )هم 1

 سسک : هکعا شوک ی "اباکح ت و كتارا ك هکر د راوکر برادر ۱

 هلی دیما یقاعداو ا : كاك : یهدنورحر ه تانح + هساع نالعو یراوحو زرکح ۱

 ۱ چ: یارس سااحم اوم امسال و وحزد هن روصضحلک لمع دحاوخ

 || سهاوج نانلوا ج ردهجردوب جھ رفا لوقع نالوا تس تاهج سرادمیاهاو ||
 راناوا كلام هنع هعبرا تادلحماماف را رکود یرلشا زوکرب هدیکنا هتکشر رهاوز |!

 ر ( هه ول ( رارک ا نم لث اضفو مکح هلی رلتفر ل راز ۱

 ۱ © ملقتفه كلم تانک یدلوا يهارف غ هدنداجراح هک فیاطل باک یهز # |

 | ءدق مسمر كل مره ىس هصق ه دنجما ۶# باکراحو مطدو ظافلار هاوح یهز#

 ۱ HA وع ۳ سدو ت 3 دن و 1



 ۱ ۳و دا لراکفار کا ۳ E E بوزد هلم |
 | باکا ما قدصام ندتهج ینیدلوالماش نس هلج كخب راوت بتک بولواراب ا
 || راس ناسللا یرجو ناز یراج قو هلوا بال الا یوذ فراعااوا قدصعو ۱
 1 سس لث ا ا , نفلوما |

| OP OS 3 ناه 

 || بولسا که دناعذاو مهف تاحولو ناهذا تافصکاما اق روکربدوب یکی فسوب رک ||
 ۱ عبطو ناب تراهم لعن یضیف لععو ناد هدرخ درخ هک ؛راکدروک ی واسمان 1

 | یءدفبطا, ظذ 4 نیل اعلا نم ادحاتوب لام رکانآو ۶۶ هناشنتهاب عل یارو |
 ر ۲ نوعصموب یمهعادنس و نیس هلرهاوز رهاوح

 : نابه رع نوح *# یراکنز قر ورب نات كلك ات ) م ظد ) هلو قفحت ۱

 : ندب هيك نار تشوب ۶ ملعا تفهر ریعص نام * یعنم ۶# یراکتم دخ هتسد :

 || دوطس نالوا نوک یک ا رد جاو ما نومن تربخ قو تاود ٽه ججا وی راکرپ

 هدسنقءط) صن % نو رطبنامو لاو ن هد دلوا نو رعم ۵ و رف ت

 ۱ ندنز و راتفکوادا نسح راو توقا و لا دنع اخ ني هع اخ نوم صف

 اا دنمرهب ندنس هعلاط م یلاطم بولاص )هلغلغ هنو دجربزو نوک هزورف رهسو||

 | موقل ةرکذت هذه نا هلا نوک انوک فی رعت نوضشتغالب ل ضافا نالوا ||
 ٠ !یهدنراب آ ریبص ماق راو راب منع طخو ز هدیاراک ذب یوی قوطنم نولعەل

 | ءاضما هک نوب رقلا هدهشد موق رم باک ۷۶ راتلوارادهرهب ندهیکسم حاوف |
 ۱ خادمو رارولیف نهربمو نونعم ينب ,رلهلست هت ناونع هلسارغاا _

 1 مد ( رزرو لب بحاو هرات هلدا یمظا ره هطق هلوهموب رارهنارارها|

 ۳ اراوعف # تروم تد و روشنم قر # تسروطتم تاک تغار

 | ادانسح ادعام ندتعارب ظعاوماما # تسناج سنوموح اراغلب # تسناهرو

 | فور-رفات نالوا تح اصف لخ هدن اناکح ددصنالوا یدّوم هیایرب رفت فطلو | |
 | بونلوا باتجا ندنالاقم یسهلوقم تذل تادیتءهدو تافاضامباتو تبارغو] |

 ۱ هلق تعلا ام هنوععم ماعلاو صاذا هک عو تب هازام مالکلانسحا

 مه سکححره بولوا ماوعو ی یسهدافتساو ماعیسهداف هک مي |

 : صحت ف راعم لضافو صحخاو لاک رهو هلوا دنمرو ندتن اعم هن اعذاو

 بد هیادا نس 0 رع هاشلا 4 0 E ۰ ۷ اور



 ۱ ی
 | ان اسک ام یلع © هلادج ۸ لاد مح( من )م دلوب قدص امین اهدو نابز هتسارف |[
 و دغلاب لاسو هم دعت **لاونلارکتلانادهامیلع# هلارکشمتلارکشو © لامکلاءادر |[
 زا لاوحالا لت هلی هناطرش صواسو و لا شوشم هلبا هبن اسفن تایضةقملاص الاو |[
 _ | قلوا لصاو هب هره رپ نداجر و ديما نات سوب ولصاح ند اند عر زم بولوا |[

 ناشد یهو ناهن ید ه تعارف ه دنع وعن اطه درا رم م م زکب یک اویاهلیا

 1 هدلاح ا دلوانادرکر سو ناماسورسیپو مدردیانابز درو ییهتفکونو بوروک ||
 هکی رس چ ردقیوسراجز م دب رخ تسل سایه( هملول ( مدريد همدنک :

 راهنولبل بولوارادبدب هلغیطلرارب هنوکو براک هم اخ اما @رکسا تسدب دن ادن |
 ۱/ءاعو رادرک اع كولس تلادع كولمو ر اند تمارک ءا بلواو راوکر ز ء بدن[
 || تما نادنم درخ خم راوت ر امش قراعم اغلب ءامکحو اصف ءارعشو الضف |[
 | نداد رهاوح مالک یربره مایقلا هعاس.یلاو راذکرب ن درادقمیپ دبعوب |[

 || ماظتا م دنشبا ییهفیطل ةعطفوب ند هما رپ رص هدقدلوا رسبم قلوا راد ةرها |
 || ناطلس ( هغاول ) مدتیا تبت هنس ه.عوتج لکوک نيفلوا زاسراک هلاوح |

 || هبطخ هک ز وار #رولواناشنتغالب هاشهدن اس زالاق 8 نابلباتمدخ هتفرعم كم
 | کم دروکه صقلا ٩رولواناتسكلاعویدخ یکورسدخ 6۵ ندژتو یظن ر ولو, هکس| |
 || تارهز تولک هننارساندو رولوا لییجرک ذ تلود ثعاهص> ندهصق |[

 1 5 وا لب رج رحا تعا ۵ نس هباجم تایح تآ شون هصع عفد بیس هلا دصع

 || 4لاکو تفرعم دقن لبصع لاح هتنکرب رفحوب هدق دشلاح هاو لام مجبر لنا |

 || شفاوب هجت دنیا دصق هلالجوءاجداندزاو ناونع دادقما راب رغ مدنبایعس
 | ک یرعه مرا م دنکه نقب رط راث او تاغیلأت هليا نو مظن لام الا صلاخ

 | | هتسکش هللاس ىکا یللا میت یصادع ناکراراچو زی نعرم نابنپ و هتسوس هغلا ماه

 : هسا N مرح مدره هلا هتسک جن رو انعوخر یعضو یوقفعضو

 هلدآوسهنوک ون هدادب وسهعگص هاسرو بتکعجیاوهو هلاسهدسوهوب یدلوا

 || هتغالب و لصف دلج هلنمکح هزارشهدنیکو رهاظهدنمزیور هک یدلوبماسترا|
 || روئامو موطظنم هک هدزایم هنسلاو لبق عسو سس۶ اپ ارس یادتاحنالوا نب رد

 | یک صصاوخ نکبا قع رپ ولم هل رهاوج یربره بوروک ی یراباک خراون
 || تسد ن دن اودو رغ یادرصا نس ی الو زرد لأمو انو بورا هے روغ |
 ےس

 هک ره
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 || رلوا ناباسمن هشکن شوخوب هد رانا نیمی * كيرات کالهجرابمهوژناخ |
 ۱ همج یک دزورب زور لوا هصلا 9 راوب نع امش دیشروخ یا هونا را

 ةمهاکرارف هلشهدوو بویمالوب رط اخ تیعج هدمدنک مدلق هک ینزامن
 | كلسو هبل یلاعت هللا یلص ل ربضیپ تیرضحو لک ت هباب رالا بر بانج مدلک
 قیقحو ترشابم هرب و قی مدن امه بودیا لس وتو ثبشت هنل اضفالا عاد لابذا
 ندتهحزور و بش هکه لاس هد سوهوب مرجالف مدلبا ترد ابم هرم طستو

 | صاضرتارب یدیا مداوف یاضتقم نآرهو تعاسرهو مدار ورب ندلیب یرکب
 | | راهو نارخ عی مدلوا دحج هنماتخا بودیا ادشا هن ديما قلوا صالخالارهاب

 | مدسلوب ادیوه هدسلد ءادیوس هلنهج ره یکعا رودقم فرص رانو لیلو
 ۱۱۴ تسنم لاسو هم تداعسروشنم ٩ تسنم لامآ دقنهک غر هفرط نا ( ملن (

 | 4۶ تسنم لا قا هم انف رش هک اریز ۵ تسازس شفن منکر ا شداوس ه دیدرب
 الماش ینلبج رکد كفنصمو لقان یترخآ رخ ذ لماک فنصمر هنوکوب قحا

 || یطوطخ هکر ولوا بیرفلد هفهسلو ببر هفحنرب لعشم ی رااهدریخ كسانو
 | یرافت كب اطا میلفا وراق یر وطسو یر از هشفنب كف راصم د اوس هطخ
 | لد هرمخاتسر قعرخدجوم رردک !هلیارمخ لد هرشح ینلومبولوا یراکداب
 داوسو یوم ندناود ناهد رزق نابز كلذ ىلع ءان رولق ناتساد هدرللد

 دلوقموب هک مب یدلو اینم هلاوعص هن وکو ب ند هرطاخ قاروا ضای هلی برن |
 هداز دا وبا ردلغوا لوا رس یا CA ) یدلوب تروص هیچ هلاقم /

 : الات دا ہن هفرط *رطاخر د هیاد هرشمه هلیارانا رکفرکب ف دازمه هلکنا عبط
 | هماخ#ل اک ما تاودلض لاو با ن ٩۶ دادمیدلوا ل اقم هتم اتریش *؟هدنن اتسب هربحم |

 3/۰ دنروطس هعفص رایدزاب 9*شوقن ی دلوا سوفن هلع مام##دازنهدنخرف تلآرب
 هلماهلا عب دآوفناطلسیالآ ر زود فص فص ی اعمدنج بولت زید##داوس

 || ردلکد یش # اما تبسن هلام كکیدید * داومتاضویف یک هعلق رد دلو احق

 ردقهنتراعر#داب رپ رارولبف یابند تا ہلکا ۰آر هکر او را دم ۵ دابنب یہ كاف
 : لام هیمربا اما تمایق هرک ك ب هسا وق @ دا دضاراح هاو اراوب دراج + هلو ا مکی

 ا | هحرک9# دا یدآ ارهدیاک لواتقو ضخ ۶# یلاعمدرههلبا یسبع مد #8 داسف هلا رع ۱

 | لدیا رلوا ندیا فیل وب 4؟داش هلهرخآ یک>ور  دلبا # ردشمک هل ك رع ||
 چ نایبلا هلت ناسنالا نلخ ۴ هکنارکیبسابسداهمموبلا یدآرولک |
 یاوعف هگنابذکت امکیرءالآیابف ۶۴ هکن الا یب شیاتسو مدلوا لخادهدنفنصا[

~~ 
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 تی سم ی
 ۲| كبببل بمطخ نالوا تشهب غ اب بیلدنعو شوم اخ دنس هشوکرب كن اتسلک
 ۱ ناهکا نکا رروط ب واوا شوهدم ندا و ی ناح یادص

 || سوت حدفر ندنئسد ییسبق اسو یدلباروصت سنا نما یس دق سلجم لوا

 || هعرمز هلفوش هدنلاعناشوهدم قسمرس حورو ناک منت فوذ ق وش بودی
 ا|یدلیوس یعایر فیذعا هن وکوپ ندنناسا ظذ كن اتسلک لوا بولوا نان وج
 || مفك © ىا ا ءوسب نوصغلا ىلع نيكي ۵ یابلاربسک الدانع تس |( هثشدل )
 || کە دنلبلب لد هک نازادعب © یلانیم شوخ و تدر دزا نخ وس نم لان نو چم هراز یکی
 | ظحاجو ناز یراج حوتفرپظف اح ناور حو ر ظعاو یدنک تیفکور سک

 || دهز یمایح ک دندبربنعیتعب یدبلشاب هنصصتودنپ یک ن اہ یز ظعاومرپ
 || ردلد تیعج داره ند هج بودیا دصق ح ورع هنب ز هیاپ یوقنو عرو و
 | یدلبا حرش المج نک ودبا تدمو سابسو رکش د وصقم ندهبطخو
 | ید همطخ یک هددسءج لوا رداد تیعج یعهصج تلد بابرا ( هشنل )

 || تیمرک شاک ادخرارسا © طعاو یک د ی سرک س مزی ع ہک اما 8 ردلد تعاط

 || *ر ەلد تها رتقوات ماكنه r ودعهد همطخنالوا ردتقیع> نا طا مرداد

 || صدر هل رث ًانرپ رب رص رب یت بیدا هماسع ہایسةمالع بل ةماخ تقام
 ۲۱ کالفع ناطلسو نسا نار ز افآهرز وا نایعتربنع بولوا بیطخ ناسللا
 لرلناو یرللک ندیا راذک ن دل اع رارلک هرکص ندادا نس هبت را دعیفر هبطخ

 | أنه یرالبلب نالوب انفو لاو ز اتروص بولوا ناشپ رپ رطاخ هلبا یساوه
 | نیکنر خ اب نی رد (یظن ) ید تا شرابسم ارایه نسمرونک هضاب ند

 ۱ یردص قیصل هسحرکا © و رس هن دهاوخ هلام نجرب لک هن و ردنریوح

 هک هوجو دوو هوجو ضیتموب # اماو مدیارهظم هنساوخ یناساقاطنبالو
 قاروا تادوسم نالوا لّتشم یترکذ ایلواو انا هسکدبارکف یتونکم نوعضم
 بولوا لععضم هلا دادم دادما كمت امس باکو هتسسلوا ضا كملا#ا همان
 ديم ادب دل اسر انحف [یڪلا نیر اذه عم مدرلب وس وند رد هنا وب انف

 یس هلمکن دیمهلا نیاپتفخو هکاصوصخ ر دادب وهو رهاظ یرو هشم لثم
 قیبطت یتنیام نکل ردانتشکنا یکو رس هدنرا هباک یناهذا كن اغلب *مز

 یفنیاک کودیا نکع هلرایالک هیفانی اب حطوشی و هبفاع حزب ءانا لک هیجونو
 دو تک از ک٥ دنر ی تعسو تقد یک هددصلاطمو يح رد هیحو هجو

 * كيراب لایخ و یاع یکن شور روت (مثثنل) رددبشتو ان وك هتنراشا هيفامأ||
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 بودیضاط ی دقت ع وج4 هدا تراغ تکلمام هبسیاراتراو 7 تامر ولکد وب
 ردیدقنام درخو لیج رک ذ ۷6 نادراکد یا كنس ق حج هلاق هک درا دغا تمد
 ٭ ردرادهرهب تواندفرشلوایرب ره *ردرارفر رم هراق لا هک ارائراو *نا
 یدلوا لیجج رک یدنکه نسنره # ماکه نسج لرع لص اح یدلوا هک دلی
 هلک ارج فصو هعقص قار وا # هیلوا ليعس نوت هک مان لیصح # ماودرب

 یک ارد هیلوا كمان هکت یا یس *# اسقب قوی مدان د تلو دوج لکد یاب هیلوط
 هكا هسک را نوسنقوا لکا هلباربخ 36 هععضاووب مرماهدنوب همکج همش جه #ابه
 هب هبهلا ماهلا هکر ددل رک ذ باط:م فیتصت ثعابو باک فلا
 نافع لالز نیشطعتمو باب خد هنس هناشاک یه اتما بهاوم نالوا قلعت
 یکودیا بابل حشر قدصام ہنر هتک س ناعذاو ےھف *ی داوب ن اکنشنلدو

 هک رهاظم تداعسزو رفارون حصو ردانز وریب زور رب ردیانج یرابعم مولعم
 با هپ وامس هاکشن آ ءافطنا لوا نون اک رات او رهاظ یودیا عی زارخآ الصف

 ےھد راج هلبا باسح رعاوج دقع * دب رف ند هی ع روهش م اا ب ولوارھاب
 تال نانو ام کال هماخ كبت موهفم مرج الف یدیا رخالاعیر

 |ناتسوب و سک ییاج ( یظن ) یدیاردابث» لیا عوبطم نوعصهوب هدرطاخ||
 »ار راتفر شوخ ورس نا عروا صقر ر درن ام # دهج ی نیب وج دابا

 لها بولفر ونمو نادزب ترفغمز اس راکو نانالسم تیمجاضوصخ
 یاب بوقح ه زا هرانم الوا ناسا شوخ نان ذؤم کی دیا همج زو ر نالوا ناما |

 هدیشکت عاط ناوخ ( هوم ) یدیا ناب وک ةولصاا ہر اک د رک تجحر یاما
 یدان یه یدانره تسمح یادنر # الصیادصزارب مع هدش فا رهرد|ا _

 ابا # دوشار وارد تبص یمن *# دونشا دص نبا هکد یاب شوک #*یداوره هکلب
 تاماقم هسیارلناوخ مشعو نآرف توالت هدلفا صاوخ نالا شوخ ظافح
 ( هثلنث ر نارشع هم :مزراهطا هاو بی رع هدزاهع و ناهاتصو قارع

 یکن لک #* تادابع لبمراهیلبااوهلهاات 9 تاماقم هنوکر ههد هدرپ لوارایدتسوک
 ءابطخ 3۶ لدانع ید رتسوک ییماج لک ی دج مره 3۶ لفاح یدلوایاج هو

 هلباتاولص طظعاوموهولصو دجو راادص شوخ نابیلدنعهدربانهراسخاشدوخاب دا ||
 اوعتساو ناک تبشت هنصن_اوتصنا نارض احتعامج بودیار ادا شکلد |
 ثیدح یاج هج ( هثشنل ) یدرید هنب رربرپ بولوا نارکت عاطا هتنامرف | |
 لوا لد للب هدلاع لوا 3۶ شاب شوک همش دنب هب ار نهد ± ساب شوءاخ تا
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 ردرهظاو بسنا قتلالد هيا ندنزوب میراوت ندنتل ال د هباعد رک ذ غفل
 یدآ رولوارا 3غرلوا یناف هد هبند اش ی 9 رلواراندبا هدنز ینمان ( هثشنل)
 # لیجرکذ ردیلک ت نج هکن اص ازا وب نلاو ز یسا مان ییا 9 م هش داب رولاق

 یزایتما ندناوبح سنج كناسناع ون ادعام ندنوب #زلوص رءهرراصهلبا راک زور

 ناسنا هفرف نالوا ند اهن باع او امم د * مز یکیتیدلوا ھفطن تیم
 هدنناذ دح هکر د هلن اب اکحرداونو تانک رهاوح قرف ندنعون ی ید كلماک
 تاعك ر اتفک نالوا رادوع هل:حاصفو تها: هدتفعالب ملغ هتشر رسو راد نعم

 سکس تفرعمو لضف یسعلوا مسر هلدا وسربضع دادم دادما هیچم قاروا
 هدالفغ نیکنع رطاوخو هدنکو شوقمنم هددوحولا دار دوقن كنس هکصلا لیلج
 یودنا م زال یسعلوب ه درک راو موسا اف ان آ هدالقع بولق رن اندر امو

 بیاغ نالوا ظففا مزال بوئلوا دصق اعاد تراشا هپ یتعموب ییح ردر رقم

 ان و اصظنو رمعم هلسخم رات ن دنرات ره« ر ابخارامش فراعم ضمب رابخا
 یکه موظنم می راوت نالوا لوخدمربغ یس هس اسح تعانص تباعر و لویقم
 هدنکح هد هحفص حر نالوا ماش رقت دامو مادنا میس دییس ماخر

 زاب امرکت سبشفن ضاق دنادیدنبب اهدشکن اک یمک ( هثشنل )ردر حو
 نیاام مدناوخاسب ٭ یی امن منی یمناریسهرک ق یاف كتر نت ہرا یم 6دنام
 یس هلن كن اند هاکرذک الا سةن یف # تارارهنیکنس تامو-هز © تایا هنوک
 هنع نعو رفس لواو لیلد هو هم لوا رد یبتعراد تم عو اد خرا تور ەم هک

 ادعام ندقدنلوا مالعا نالوا ناباغ هليا ناما لغاوش رات آو مالساراونا لیسو داز

 یسهفیلخقجالوا نیشناج هدایند لمس رولوا هارمه همدآ ی هکه اص لاعا
 كل باف (رعش ) ردشلوپ نةح هلیاه-هطاق صوصن یودیاریمن اب رک ذ
 یامه هکنامه ارز 9 ءا لیلب | رک ذلا یوسل اذ # هب مودن لیلا رک ذلا

 نیع لانو رپ دنن ام لاسعْشا حالص لاععا هدیا ن اربط یرغوط هنوهال (ل اع ناج

 هنس هد ژب سفن کءدنس ییفس دسج یت اپس هدیک هصسلب بویلریا ندلاعشو
 بآ نیشطعتم هث رو هسا یکلمامو تافل رب اسرول اف هدا بولوا دنب یاپ
 حو ر یامهیدنکی داز وا نه اک زاورپ ( هثشنل ) رولا روشیپان یک تایح
 اص © لاب ورپ وعمه كلا ندنناب یدالربا 6۶ ح وریاضتقمردوب هقیقلا ەك اریز

 رامو ر وهرپ<«دیارس تلط یکی چ ا ر وکی دلاق نت لاترا زاغ اممیدنیا رالع
 یدلوا ن دنس هک نعي تائیس هلج كنا یدلراص هنناماد هدیاج كی ران س لح

 + ولکدو



 تک
 ۱ و لاو ع نا TE یتطابو ŞE خازار ¥ قنالا هناشنآ 0

 زر LR نطصنا لوسرا هاذ لاق ا یسوبا |
 | مشب انا افا  یلوالا هناشب ءانتعاو 9 ىلعالا كلوةلادارطا ( ظن )|
 ۲ نیزباح ةيادهلاو داشرلا لبس ىلا نی الا هیااوهلآ یلعو + یوب کت

 ۱ | تاحردلا دعاصتل قتلارانآراون اب اون اکے ھن ذلا نیز اج میارشلا میاضپ

 تاولصلاانء ك نیحلک 6 تاعصب ناناغوت A ( هعلول )نر قراو

 اا یلاعت هللارک ذب نیتاادعب#تاودغلا مسن به اک # مالس د داب ارت باصاو ل ]8

 || لا فرا ىه یطصلا هلو-ر لع هولصااب كربتلاو تا ًالاراونا ساتقاب
 ۲ راثآ تارماسم هبنک ه.تکو ر ااو ت اب اعح *هلیل> "هلن تاافلا ی ۳

 ۱ مق قلسریاکآ لاوحا هک م هایحار وخ فعاضو ممت ومروبق ار |

 || رام باسناو دار فب ار متا ع ۱ دب مرو مکس | ضب 2
 رکد اصوصخ رادار ءو فینصت ھر اشد أ نسحاو ابا نخ لا

 : یکودیا بجود یراکد زو ر نار ۳ رو راکدرکت جرزاطما راک بت

 || جوب ینوعشم تیکح نومنضم جا ل زن نیل اسلارک ذ دنع بول
 5 ءابلواو رد زا ا ءایعصا ء اینا نالوا !رمنئسم ی لهقب طلا بولاق هلا یوه راونا

 1[. العو رثا ته ابن , امظع ,ایکحو رسم تناید ءایدا ءال صو ربع تمارک ءابقتا
 | ی ر هغی زش را !هلیایرکذ ریبخ ف رام ءافلب هارهشو ریصم تعب رش ءالنعف
 : ناک دّمل ¢ هک بان اع نقاوخو باقر كلام نط السو راد ریذملد

 || تاوزَع ردراق دصام هی اطتسم مرک صن 46 بابلالا یلوال ةربع هصصف ی
 | معتوق هلبا هنسح تارابع نب رابا لک | ترص تاضوبفرپ تاحوتفو تایا رفظ
 | ایحا ناور ح ور را دلق ** كفلس نلیچ رک ذ بویلبا ( هفلَول ) رایدتنا

 || اورکذا ٭ ہک ارب ز 8 ابحا ایارمسیدلوا را هدر # ندننآ تابح قطف یوسوع
 | لبارمخ یب اتوم هقرف ایحا * رمز تل الد یهدنفبیش ثیدح + ربط اب نوع
 ۱ ارا دوخابو رک هع” ی زانو اع ددشدناوا دا ره یعد ردکلیا ر 3

 ۰ یکرهاوزرهاوحءاشناو م طظن تهس یترار ات ۲ رابخا نالوا ثعاب هث راعدرمخ
 اأ رصباو اندلا یر ۵ صنعش ج راتسلا عل اط اماذا ( مش ) ردکلیا عظم
 ۱5 لوسراو ةهباعصلا ةدهاشم # افلا می راتلارظان کیو # ليج لک
 اأ نراشا ةحارص ین آ»كنیل ال نالوا ط رم هدفي رش ثب دح طعم هجریدمتوب
 | کندتهحلوا ردر رقم کوذدیا للاع ارابخاو راعساتیاده هلالدو یلاهام راوت
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 ایر دف لع رابخ الا هنکض ماوغ ح رشا نح یر دص یل ح رشا بر
 || هام نسا لاو ملثنلا ییافحنمقب رطلا حاضیاب ى سما لرسب وا
 !|تبافر بنا رغ نم ینا نمد دفع لاحاو  رعسلاو صصلا نسحا |[

 !|اوهنش ىف اعلا باعص لیهست ین اي رميت تافاضالا عباتت عقاومو تامل" ||
 || ثنا كنا لوح قوف كلوص تاینه ذلا اوعى تار الا ذیاذلب_ وفا
 | رکلا لطفا منلاداوإ او بلس عبط لكتلو میهف کذ دبعل ميلعلاض ایفل |
 اد یا (هثثنل ) مب وسقلا نهذلاو :صرفلا عاش نيل اعلا ءالعلا ادابعا ||

 ۱9 راکدوب هنکن وج وت هنکی ران !نیرتهموت رکش یو  ر ابخا هنکت سهو |
 || میکشازپ زعلا تنا كنا اتع امالا ال ع ال كلامج 8 راب د تیتر اد هدوهبا |[
 || تایبلاو هض انالا ع اسنپ دع ارل ا ناصغا كيرهل ناانبل ان افا ك يىشى |

 || ۶ دشن موهفموت هنکو ردرک یمهخ#دشن مولعموت تاذ و رد هک ىلع( هلو )||

 ٩| دشن مورح معز مد هک یوک @ ارج تسین نم یورح وچ ودرھزا |
 | كلو صنب توعنلاو نيعججا سانلا ة فاك ىلا ثوعبملادجم تللوسر ىلع لصو

 اتاق ىذلا ىلا وهو # نيملاعلل ةجرالا هلانلسرا امو # نيملا صوصنمل ا |
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 4 Mustafa bun حل انا 6و

 نایت الافتکا

 نیر تع الب خراب وشا مان
 رد-تعلوا فيلات هنر ز وا نڪسصر ترد

 یراہخا كعلاقاو ماو للمو ماعتفلخ یادتا یوا نکر

 . نیدشارءافلخو 1۳ ترسضح رسو برع تما یسییا نکرو
 فن اوط یل ات نکرو |یکحو ابطاو عاشمو نیفنصم ءاطعو هسایعو هب وعاو

 كمور كلاعو هتاف هلع تلود یبار نڪرو رات ابو لو

 ن دج ان قطصم یسبماس مان كنخروم بولوا هدناب یر ابا
 اهبحاص ىلع هبنس ترعه ردراعش ترهش هلکغد یلاع هکر دیلوم ا دبع

 یس ه درک فبنصت ه دنخمرات ىلا كيب ند هبضلا لّصفا
 شیکچ هض ابی هعص یمیفن مگ راتوشا نالوا

 ردٌشلوااهش راد مزاع هد ا كس و

 دلع ی از هليا هجر

 ۳ گچ
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 سراف کالا لیصمردو ناڪ ابر ذا تمالو دودح نیسرد ۳6

 ناتسهق دودح نیدنردو نامرکدودح نارد ٩
 لیصشردو ناهس دودح نیت ردو ناتسرط دو دح نارد ۷

 ناسارخ ملا دودح ۳
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 نانسراعطدودحو ناروتدودحو مزراوخ تالو دودح ناس رد

 تلقصتدالو دودحو عرف دودحو

 تدت تکلءدودح بعتردو هرب رح تدالو دودحو رگب راد دودحرد

 دنه كلام دودح نيعنردو نيص دودح نیءدرد

 دنس ثللام دودح نیما رد

 نچ تالو دودح نییعلرد
 اهن اکراو هل انها لللا لاعفاو اهنادداو هیض الا مالا لاوحا ین لصف

 ردیف دلوا اد هلبلبناسل بوشود هلزاز هنی رابج حرص ءان هژولو رپ لصفوب
 دیزلتتمدمهم هطدارو هان هیلک هطباضوهدناعهدناف ناب رد
 ردیس هعهقم هعدقم ك راوت هک همطان بلک ه طناضاما
 لیربج لوزن د دعو مالسلامهیعءانا ددع رک همزاتسم مع ةطباراما
 زود هدناس مالسلا هی
 ناجنب ناج لاوحا دعم ندرفلوا قلخ مالسلا هيلع م دآ لصفوب
 راک هدناس

 مالسلا هیلص یهنم مزعلاواو مارکلا نیل رم او ماعلا ءا این باب
 ۱ هنیکس توبات لاوحا
 قاتلاو دهعلا دخاق لصف

 اهنع یلاعت هقفا نمر اوطاتعلخ یف لولا اما
 لاجالا یبعهبطخحرشو مالسلا هيلع مدآ هبطخ
 مالسلا هیلع م دا ترضح هنج ین فالتخالا اما

 لباقو لباه هص ليصفتو لیلا ماباوحو مدآ دلاوتیقلص
 مالسلا هلعمدآ تارشماما

 ۰ مرکلا هللا نص تایلباما

 مالسلا هيلع مدا تافو ااو اتان واوح تر تح تاب اما



 هنبح |
 مزلقلا جم ریازج اما
 مزاقلا ارج بیارغاما
 جزا یب ریارج اما
 برغل امری ارج اماو رب اجلا هذه بیاججاما
 لابد لیصقتو رصلاانه بیام
 ز را سعرا رج اا

 ناویخاریاسو ةكمسلا نم نامعا اذهباعاما
 تاقولخلا بیا باک نم ةلوقنملا تاناكللا بیام نم ةة ناک هذه

 ۱ ۱ اهرداونو لاب این لصف
 یدو ل واسم a ےلف | تمه نادلب لصا فت رد عوف ل

 لو ال ملفالاق لب
۱ 

 . .. یوحقمگ

 ین یلقالاق لصف
 ثلا لا یلقالاق لصف

 سما ملقالاق لصف يا قفل
 سداسلا ملفالاق لصف
 عباسلا ملقالالصف

 ۱ تار وصتلاو لاکشالاوموسرلاعم تاالوو تلاع لیصءرد

 ماریحالا مزل ن دمو دالب تاریوصتو ماشو رمهه تیالو دو دح ۱ |اصتن هنر د

 راصمالا ء واتننم ةاوعنملا رافحو صم تالو دودح , اتقن هررد

 ملاقالاروص نم ةذوخ ًالارافج میلفاو يدق سصم مبلقا ةروص

 روطصلا هر وص مع روملا برع ملقا دو دح لیص#ةترد

 اهسادم عم سل دیا تکلم دو دح لصترد

 هب و د الب لیصفترد
 قآع تالو دو دح لصمشنرد

 ناتسزوخ تالو دودح لیصفترد



 دو فک |

 راهنلاو ليللاو لاو سما تّماخ ى
 خزْفلا سوق تلخ
 قعاصلاو ةهلث اهلاو دوعزاو ةف راسبلاو وهصلاو ب اسلا ىف
 رومغلا كل منصنهروذبلاق
 تافجرو 4 ز اماومسو دراما
 تاخوس اما

 علاقاروصراودرد مفر دناوف (بینذت )
 اهسارعوتاناویحا نماهرداونو اهباغو راحلا لیصفت هلاقم

 تاداکحو سون ایقوا رحم اماویفز دوسا اما

 نیصهلا عاما
 دنه اما

 سراف عاما

 مزل رح اما

 دنکره عاماوناع رع اما

 فص مع اماو دجتواد عاما

 مو ر یحماما

 شطب اما |
 تاعمنجن اش اطلاوتانالولاو تالاملاقتاریحصلا اما || ٠١١

 ماوعالاو روه دلا رم ىلع رق ىلا ماظ هلا ران الااما ۱۰:۱
 ني اسهنم:ربتعلا بشکلا نم ةلوقنملا ةرهتشملا نویعلاق مالکساا ۱۱۸[

 ناب رذا

 ةييهلااهءفانمو هعو تل اهراب آو دی رلارابالا ىف لصف ۰

 طلا طرا ج ربا رج یف لصف 1

 نيصلا ىع ربازج ف لصف ۸
 رازلا هذهیف رداونلااما ۹
 س راغلا یعربازج اما ۰

 نامعلا مع ربازجاماو هلا اذه بئارعاما ۲

 ریارط اهدهببامعاما ۳



 ةف ىلا تاسوسحمبیارغودس رم ا ةبولعلا تاعونصلا بياف لصف ۶

 هک ردتسرهف هنلوادلج كنخ رات یلاع مان رابخالا هنک

 دعك

 ردهدنرک ذ باط ٥م فیلصتثعاب و باک ف لات بیس ۵
 لوا نکر دلم ۳

 ینا نکر دلج ۶

 مبارنکرو ثلانکر دلحم ۵
 اح كن هضام نیسط السو «دنشرم لس راول ۴ بطل نهرس و ۰

 رد « دنن غر هم را ۰

 رد هدنناس ل دعو ط ط تعَفح ماجر ذ تغالب نهو ۷

E ۰دون دعار هععش ےب راوتءاکن مکا زا یی ره  

<fهرس ا ود زارع هعل رآ همزال لیصشرد  

 A ةسلا تناکلل هش نصت ) هينا ۶۳۱۴

 رابخالاهنکفلوم بناجزا رایخا ناسا نشو رب رایسب راذتعا ٤
 رد هدنرک د بابترا یب صاخ اوف ماھفاو باک جارد ماتخا 10

 دليجو اهیفامو یمعو ان دو یدمشروو ناب یسی اب رفآ لوا هکردهم دعم ۸
 رادانابع یشیدنلوا قلخ ۰

 رزکم قول شنب رفآرد رکیدراتفکو رکی, شوخربط تقلخردر ؟ید راتفک ٩
 فیرشحور تفلخرد رکددلوقو شب شنی رفآرد رکید لوف ۱
 : رمع۔ نرصح ۰
 اکا یار لع یرخآ تیاور ۲
 نی زکل ابامه سواطو نیقی رش قلخرد نی رق تکحرخآ لوق 5
 ادات راند تفلخرد قرا لات 9
 یسرکلاو E هلخ ق ۲
 ۱ نیمفصاو فرا رم نیضرالاو تاوعسلا قلخ لصق ۶

 هعبس نیضرا لیصف 6
 نطایشلاو ناطاو ةكناللاتقلخ ف ۷۱

 روم عملات تالحق ۷۳
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